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P R O T O K Ó Ł  Nr XIV/19 

 
z XIV sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 27 grudnia 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. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027. 

12. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych dot. 2019 roku. 

14.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

15. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

16. Zamknięcie obrad XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                          

 

 

 



 

 
 

Rada Gminy Wręczyca Wielka na XIV sesji zwyczajnej w dniu 27 grudnia                   

2019 roku  podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwała Nr XIV/137/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027, 

 

2) Uchwała Nr XIV/138/19 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca 

Wielka  na rok 2020, 

 

3) Uchwała Nr XIV/139/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego, 

 

4) Uchwała Nr XIV/140/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/19 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego, 

 

5) Uchwała Nr XIV/141/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

 

6) Uchwała Nr XIV/142/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2019-2027, 

 

7) Uchwała Nr XIV/143/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia                     

z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych, 

 

8) Uchwała Nr XIV/144/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy składanej przez 

właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka, 

 

9) Uchwała Nr XIV/145/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 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 

składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka, 

 

10) Uchwała Nr XIV/146/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty, 

 

11) Uchwała Nr XIV/147/19 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, 

 

12) Uchwała Nr XIV/148/19  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz 

dzieci, młodzieży  i uczniów oraz rodziców, 
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13) Uchwała Nr XIV/149/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka 

zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu Gminie Kłobuck, 

 

14) Uchwała Nr XIV/150/19 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych 

oświatowych jednostek budżetowych, 

 

15) Uchwała Nr XIV/151/19 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 

do 3 lat dla dotychczasowego najemcy, 

 

16) Uchwała Nr XIV/152/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/136/19 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 

 

17) Uchwała Nr XIV/153/19 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy                            

i stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok, 

 

18) Uchwała Nr XIV/154/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 
 

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 27 grudnia 2019 roku stanowi 

jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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RG.0002.11.2019                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XIV/19 
 

z XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

odbytej w dniu 27 grudnia 2019 r. w  godz. 12:05 – 14:44 
  w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

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

W sesji udział wzięli: 
-  13  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 Renata Ostojska         -  Radca Prawny  

-  Pan Andrzej Kała          -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury                   

-  Pan Zenon Kudła           - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

-  Pan Mateusz Wąsiński  -  Inspektor ds. Oświaty i Wychowania  
 

Goście zaproszeni: 

-  Pani Zdzisława Kall       - Radna Powiatu Kłobuckiego, Zastępca Starosty Kłobuckiego 

-  Pani Justyna Strzelczyk  - Radna Powiatu Kłobuckiego  

-  Podinspektor Zbigniew Robak - Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej                   

Przedstawiciele Związków Zawodowych Oświaty:  

- Pani Joanna Malcher  - Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  

  we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Truskolasach  

- Pani Elżbieta Księżarek - członek Zarządu Oddziału ZNP we Wręczycy Wielkiej 

- Pani Beata Lizurej – członek Oddziału ZNP we Wręczycy Wielkiej 

- Pani Barbara Janik – Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Oświaty  

  Nr 2 NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej 

- Pani Małgorzata Parkitny - Syguda – Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Oświaty Nr 2 NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach. 
 

W sesji uczestniczyli również: 

- Sołtysi Sołectwa I i Sołectwa II Wręczyca Wielka oraz Sołectwa Szarlejka 

- Mieszkańcy Gminy 

- Przedstawiciel mediów  

W końcowej części sesji uczestniczyli również Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Przedszkoli                        

z terenu Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Porządek obrad sesji  (przyjęty przez Rade Gminy): 
 

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. 
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11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027: 

1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                

o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej, 

2) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2020-2027. 

12. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok: 

1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach               

o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej                     

na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 

2) odczytanie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu, 

3) dyskusja, 

4) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka                     

na rok 2020, 

5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych dot. 2019 roku: 

1)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września  

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego, 

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

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

14.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane 

pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych, 

2) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy składanej przez właścicieli 

nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka, 

3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 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 składanej 

przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka, 

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

ustalenie wysokości stawki tej opłaty, 

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

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 

kompostownik przydomowy, 

6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok 

szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży             

i uczniów oraz rodziców, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka                 

a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

Gminie Kłobuck, 

8) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla 

dotychczasowego najemcy, 

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/136/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                             

19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

11) w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy                        

na 2020 rok, 

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
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15. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

16. Zamknięcie obrad XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                          
 

Ad. 1. 
 

           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XIV 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 chwili otwarcia w sesji 

uczestniczy 12 Radnych. Radny Pan Piotr Wydmuch – spóźnienie usprawiedliwione – przybył                       

na sesję o godz. 12.07.  

Radni nieobecni usprawiedliwieni: Radny Pan Artur Klorek, Radny Pan Janusz Ogłaza. 
 

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. 

 

Ad.2. 
 

           Przedstawienie porządku obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Państwo Radni                               

w odpowiednim  terminie otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. 

Następnie zapytał, czy do tego porządku obrad ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś zmiany 

ewentualnie poprawki. 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian i poprawek.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad                             

w proponowanym brzmieniu, dostarczonym Radnym w zawiadomieniu o zwołaniu sesji. 
            

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła porządek obrad XIV sesji zwyczajnej                          

Rady Gminy w brzmieniu jak na wstępie.   

 

Ad.3.  
 

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że protokół z ostatniej sesji                                      

został Państwu Radnym przedstawiony w formie elektronicznej, jak również w formie pisemnej był 

wyłożony w Biurze Rady.  

          Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy do tego protokołu ktoś z Państwa ma jakieś 

zastrzeżenia, ewentualnie nie zgadza się z jego treścią. 
 

Do protokołu z sesji z dnia 19 listopada 2019 r. uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji i poddał go pod 

głosowanie.  
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

19 listopada 2019 r.                            
 

Ad.4. 
 

           Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

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

z Państwa obecnych na sali chciałby zabrać głos. 
  

Pani Maria Polak Sołtys Sołectwa I Wręczyca Wielka: 

-  Chciałam zapytać Pana Wójta czy w budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano środki na remont 

ulicy Gruszowej i Jabłoniowej we Wręczycy Wielkiej. 

Jeśli nie – to jakie Pan ma plany, żeby rozwiązać  ten ważny problem. 

 

Innych wniosków i pytań nie zgłoszono, wobec czego punkt został zamknięty. 

 
 

Ad.5. 
 

          Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Wójta Gminy o udzielenie 

odpowiedzi na zapytanie Pani Sołtys.  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński odpowiadając Pani Sołtys Marii Polak, na zapytanie zgłoszone                     

w pkt. 4 powiedział: 

- jeżeli można, to dobrze, że Pani Sołtys dzisiaj jest, w punkcie 12-tym, p.pkt 3 -  udzielę szerszej 

informacji na temat tego, jak wygląda sytuacja budżetowa i w jakim kierunku będziemy szli. 

Jeżeli chodzi o budżet – środki zostały zarezerwowane na remonty dróg. Nie podjąłem jeszcze 

decyzji na temat tego, które drogi będziemy remontować, aczkolwiek ze względu na ilość tych 

środków, raczej skłaniać będziemy się w tym roku do remontu dróg, które są w ogóle nie 

utwardzone. 

Na razie, żeby ograniczyć koszty związane  z drogim asfaltem, będziemy robić te drogi z tłucznia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czy ta odpowiedź Panią satysfakcjonuje na obecną chwilę, ponieważ tak jak Wójt powiedział –                   

w punkcie 12-tym,  przed podjęciem uchwały budżetowej, Wójt będzie szerzej na ten temat Państwu 

referował 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- w miesiącu lutym jeżeli się nie mylę, na posiedzeniach Komisji zaplanowana jest dyskusja na temat 

tego jak rozdzielić środki na oświetlenie i inwestycje drogowe. 

 

Pani Sołtys podziękowała za udzielenie odpowiedzi. 
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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 w okresie międzysesyjnym, tj. od 19 listopada 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.                                          

do Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy:  
  

 W dniu 27 listopada 2019 r. do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy                                             

i Przewodniczących Komisji wpłynął wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Częstochowie, kierowany do Wójta Gminy w sprawie podjęcia prac 

legislacyjnych mających na celu przygotowanie projektu uchwały zmieniającej regulamin 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka, a następnie, po przeprowadzonej procedurze 

uzgodnieniowej, skierowanie wspomnianego  projektu  uchwały  na  sesję  Rady  Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

-   Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Związku, zawarli w piśmie obszerne uzasadnienie, 

którego nie będę Państwu czytał, ponieważ Państwo Radni otrzymali pismo w materiałach na 

wspólne posiedzenie Komisji, które odbyło się 10 grudnia br.  

Każdy z Państwa to pismo, podejrzewam, przeczytał, ponieważ na tym posiedzeniu, które było                     

10 grudnia, zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy z ostatniej sesji,  omawiany był również wniosek 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział we Wręczycy w sprawie podniesienia dodatku za 

wychowawstwo w placówkach przedszkolnych na terenie naszej Gminy. 

Myślę, że po przedstawieniu przez jednego z Przewodniczących Komisji, wypracowanej  opinii                   

w tej sprawie odnośnie Związku Nauczycielstwa Polskiego - Rada Gminy zajmie ostateczne 

stanowisko w tej sprawie;  
 

 W dniu  25 listopada 2019 r. do Rady Gminy wpłynął wniosek Radnej Pani Małgorzaty Zatyki 

o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Wręczyca Wielka Panu Jerzemu Brzęczkowi, 

obecnemu selekcjonerowi reprezentacji Polski, który swoją karierę piłkarską rozpoczął                         

w Olimpii Truskolasy. 

Pan Przewodniczący poinformował: 

-    Wniosek miał być przedmiotem posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy, więc Państwo 

Radni znają treść wraz z uzasadnieniem. Natomiast 10 grudnia br. wpłynęło do mnie pismo 

wnioskodawczyni – Pani Radnej Zatyki, aby przedmiotowy wniosek rozpatrzyć na posiedzeniach 

Komisji dopiero  w miesiącu  styczniu, ewentualnie w lutym 2020 roku. 

I ten wniosek nie był procedowany na Komisjach, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą – 

będzie procedowany w miesiącu styczniu, ewentualnie w lutym na posiedzeniach; 
 

 W dniu 6 grudnia 2019 r. wpłynął Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu 

Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią 

społeczną „Czyszczone kominy to mniejszy smog”. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił: 

-  Państwo Radni zostali zapoznani z tym komunikatem, ponieważ był przedstawiony na wspólnym 

posiedzeniu  Komisji 10-tego bieżącego miesiąca. 

Może tylko tak ogólnie przypomnę, iż celem kampanii społecznej jest eliminacja niebezpieczeństw 

związanych ze smogiem, z pożarami, wynikłymi w związku z tym, że te kominy nie zostały 

wyczyszczone. Główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe                          

i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe i gazowe; 

 

 16 grudnia 2019 r. wpłynęła uchwała Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 r.                             

w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań 

rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek podatku 

PIT. 
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Pan Przewodniczący oznajmił: 

-     Apel w tej sprawie wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta Rybnika, przekazał przedmiotową uchwałę Prezesowi Rady Ministrów, 

wszystkim organom stanowiącym gmin i powiatów województwa śląskiego, Marszałkowi 

Województwa Śląskiego oraz posłom i senatorom z terenu województwa śląskiego.  

Wprawdzie pismo przewodnie do uchwały nie zawiera prośby o poparcie apelu, nie mniej jednak – 

moglibyśmy – taką mam propozycję – aby na najbliższych posiedzeniach Komisji w miesiącu 

styczniu ewentualnie w lutym – zapoznać się głębiej z tym apelem i ewentualnie również podjąć taką 

uchwałę. 
 

        Na tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zakończył swoją informację                            

o pismach, które wpłynęły do Przewodniczącego i Rady Gminy na przestrzeni od 19 listopada 2019 r. 

do dnia 27 grudnia 2019 r. 

Pytań do przedstawionych pism nie zgłoszono. Pan Przewodniczący dodał, że wszystkie pisma                         

o których informował, znajdują się do wglądu w Biurze Rady.   
 

Ad.7. 
 

           Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
 

     Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta, sprawozdania z prac 

Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym złożyli kolejno Przewodniczący Komisji: 
 

1)  Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Paweł Kocik złożył sprawozdanie z pracy 

Komisji: Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej                       

na wspólnym posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r. 
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie 

międzysesyjnym. 
(sprawozdanie – załącznik nr 3 do protokołu) 

 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant nawiązując do wniosku Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału we Wręczycy Wielkiej, który był opiniowany na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, powiedział, że cała Rada musi się do wym. wniosku 

odnieść.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zaproponował, aby stanowisko Rady Gminy                   

Wręczyca Wielka w sprawie wniosku ZNP ZO we Wręczycy Wielkiej było następujące: 
 

Rada Gminy jest przychylna podniesieniu dodatku za wychowawstwo w placówkach 

przedszkolnych na terenie gminy Wręczyca Wielka. Jednocześnie stoi na stanowisku,                            

że z uwagi na brak możliwości finansowych, budżet na oświatę z tego tytułu na rok 2020                    

nie będzie zwiększony.  
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Wypłata dodatku do kwoty 300 zł, o którym mowa we wniosku, będzie uwarunkowana 

wygospodarowaniem oszczędności w ramach środków na oświatę przeznaczonych już                            

w budżecie gminy na 2020 rok. 
 

Po przedstawieniu propozycji stanowiska Rady Gminy w sprawie wniosku ZNP ZO we Wręczycy 

Wielkiej j/w,  Przewodniczący Rady Gminy poddał je pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła stanowisko w sprawie wniosku ZNP ZO we Wręczycy 

Wielkiej dot. podniesienia dodatku za wychowawstwo w placówkach przedszkolnych na terenie 

naszej Gminy w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Gminy j/w.  
 

2)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Zatyka złożyła sprawozdanie z pracy 

Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. 
 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy będą zapytania do przedstawionego sprawozdania, 

głos zabrała: 
 

Radna Pani Anita Toborek, zwracając uwagę na pomyłkę, literówkę w treści sprawozdania: 

- Pani Przewodnicząca - nie wiem czy jest tak napisane, czy przy czytaniu - zatytułowała się 

Przewodniczącą Komisji Budżetowej 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Zatyka przeprosiła, informując, że faktycznie 

w sprawozdaniu jest pomyłka. 

(Pomyłka pisarska w sprawozdaniu została sprostowana). 
 

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono, zostało poddane pod głosowanie.  
 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

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

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

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

w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 4 do protokołu) 
 

Ad.8. 
 

 

          Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 
 

          Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 19 listopada 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.  
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Pytań do informacji Wójta Gminy nie zgłoszono, została poddana pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

 

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

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

międzysesyjnej. 
(informacja – załącznik nr 5 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 19 listopada 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. 
 

Pytań do informacji Wójta Gminy nie zgłoszono, została poddana pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację z realizacji uchwał i wniosków                           

w okresie międzysesyjnym. 
 

(informacja – załącznik nr 6  do protokołu) 
 

Ad.10.              

 

            Wnioski radnych. 
 

            W ramach powyższego punktu głos zabrał: 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- Panie Wójcie bardzo bym prosił o przedłożenie Radnym wykazu nieruchomości. Mamy koniec 

roku, inwentaryzacje czy remanenty. Jeśli moglibyśmy o taki wykaz prosić z uwzględnieniem 

Obrębu, nr działki, powierzchni danej działki i obecnego sposobu użytkowania, czyli jak droga – czy 

jest dzierżawiona. Nie musi to być oczywiście w punkcie odpowiedzi, to trochę może czasu zająć,        

ale taki wykaz myślę, że byłby cenny i powinniśmy go mieć wszyscy. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę traktować to w takim razie jako interpelację 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- tak, ale korzystając z punktu, pozwoliłem sobie złożyć. 

 

Na tym punkt został wyczerpany. 
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Ad.11.  
 

            Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka                                        

na lata 2020-2027. 

 

1)  Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy odczytała 

pozytywną opinię – z uwagą zawartą w uzasadnieniu, VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 

      Uchwała Nr 4200/VI/181/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                     

w Katowicach z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 – Załącznik nr 7 do protokołu. 

 

2) Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027.  
 

Następnie zwrócił się do Rady Gminy o pytania do w/wym. projektu uchwały. 
 

Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono. 
 

W związku z powyższym, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-

2027 pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

Głosowanie imienne  nr 8 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/137/19 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027. 

 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Ad.12. 
 

             Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok. 
 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Skarbnika Gminy                                  

o przedstawienie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                   

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. 
 
 

1) Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior odczytała pozytywną opinię VI Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi.                                

 

      Uchwała Nr 4200/VI/180/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                      

w Katowicach z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 8 

do protokołu. 
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2)  Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy, wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie 

projektu budżetu gminy, przedstawili Przewodniczący Komisji w kolejności: 
 

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jakub Winecki odczytał wnioski do 

budżetu gminy na 2020 rok zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji j/n w dniu              

10 grudnia 2019 r. oraz pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu gminy na 2020 rok: 

1)  Komisji Budżetowej (jednogłośnie „za” pozytywną opinią), 

2) Komisji Polityki Społecznej (większością głosów, przy 5 głosach „za” pozytywną opinią                

i 1 głosie „przeciwnym”), 

3) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (większością głosów, przy 2 głosach „za” pozytywną 

opinią i 1 głosie „przeciwnym”). 
 

Informacja nt. Wnioski i opinie Komisji j/w do projektu budżetu gminy na 2020 rok -  

Załącznik nr 9 do protokołu  
 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Zatyka odczytała pozytywną opinię 

Komisji Rewizyjnej (jednogłośnie pozytywnie) w sprawie projektu budżetu na 2020 rok. 

(Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. nie zgłosiła wniosków do 

projektu budżetu gminy na 2020 rok.) 
 

Informacja nt. Wnioski i opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2020 rok -  

Załącznik nr 10 do protokołu. 
 

3)    Na wstępie punktu przeznaczonego na dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant udzielił głosu Wójtowi Gminy Panu Tomaszowi Osińskiemu, który wcześniej 

zasygnalizował, iż chciałby się wypowiedzieć w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Zgromadzonych słowami: 

- Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Państwo Goście, Mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka - 

postanowiliśmy przygotować, przedstawię Państwu za chwilę dwie prezentacje, które będą stanowić 

załącznik do tego posiedzenia sesji. Mam nadzieję, że w ten sposób, bardzo rzetelny sposób, 

wyjaśnię, dlaczego taki, a nie inny budżet został Państwu przedstawiony do zaopiniowania i dlaczego 

skupia się w tym roku głównie na wykonanie jak największej ilości mniejszych zadań, które od lat są 

odwlekane, takie jak oświetlenie, utwardzenie dróg, czy inwestycje – placówki oświatowe. 

Chciałbym nadmienić, że informacje, które są danymi tylko cyfrowymi, nie wskazują na stanowisko - 

myślę, moje, ale także całej Rady Gminy, a to stanowisko względem wynagradzania pracowników 

oświaty jest takie, że bardzo wysoko cenimy sobie fachowość zarówno prowadzenia placówek 

oświatowych przez dyrekcje, jak i rzetelne i uczciwe i naprawdę ciężkiej pracy, jaką wykonują 

nauczyciele w ramach placówki.  

Stąd też apel o to, żeby Rząd uznał, iż placówki przedszkolne to też nauczyciele, a dzieci do nich 

uczęszczające zasługują na subwencje, bo tylko w ten sposób będziemy w dalszym ciągu w stanie 

utrzymywać i prowadzić ten zakres placówek oświatowych na takim poziomie jaki jest teraz,  a tak 

jak wcześniej wspominałem, jest on w mojej ocenie bardzo wysoki. 

Nierzetelne pojawiające się informacje na portalach internetowych i niektórych blogerskich – że tak 

powiem – stronach, odnośnie śmieci – przy cenie, ustalaniu stawek za śmieci – też myślę, za chwilę 

sprostuję i przedstawimy te dane Państwu zarówno w formie tabelarycznej, jak i porównania kosztów 

związanych z ustalaniem cen. 

29 zł od osoby, czyli stawka, która w tym budżecie na przyszły rok została ujęta, to jest dla mnie 

stawka irracjonalna, ale też nie najwyższa z tych, które mamy sygnały, są gminy w których te stawki 

przekraczają 40, czy nawet 45 zł od osoby. 

         Dalej Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił Zgromadzonym przy użyciu slajdów „Stan 

finansów Gminy Wręczyca Wielka na 2020 rok – ubytek dochodów i wzrost wydatków wynikający 

m.in. ze zmian przepisów prawa oraz niedofinansowania kosztów realizacji zadań zleconych.” 

Następnie Wójt Gminy przedstawił również sytuację z kosztami związanymi z gospodarką 

śmieciową. 
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Informacje przedstawione przez Wójta Gminy w formie prezentacji - Załącznik nr 11                                

do protokołu.  
 

Po zakończeniu prezentacji Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński kontynuował wystąpienie: 

- Także informacje, jakoby Radni komuś zafundowali prezent świąteczny lub chcieli sobie podnieść 

wynagrodzenie – nie są prawdziwe. Te podwyżki dotyczą Radnych tak samo jak każdego innego 

Mieszkańca gminy Wręczyca Wielka i do czasu, kiedy rzeczywiście nie powstaną narzędzia regulacji 

jakiejś realnej, realnego kształtowania się tych cen, w większości przypadków, gminy tak duże jak 

nasza – skazane są na jednego i tego samego odbiorcę śmieci. 

Oczywiście pracujemy nad tym, aby od stycznia wprowadzić pewne nowe rozwiązania, ale o tym 

opowiem Radnym już na Komisjach styczniowych i lutowych. 
 

Na tym Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zakończył swoje wystąpienie. 
 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odnosząc się do wypowiedzi Wójta 

Gminy powiedział: 

- mam taką prośbę, aby w Informatorze gminnym, który ukaże się niebawem, ta wypowiedź 

dotycząca budżetu, który przedstawił Wójt, została zamieszczona w pełnej formie, plus analiza 

kosztów odpadów, którą też Wójt przedstawił, aby wszyscy Mieszkańcy mieli pełną wiedzę w tym 

temacie, ponieważ różnego rodzaju pogłoski chodzą, nie do końca one są prawdziwe. Tutaj jest 

wszystko pokazane odnośnie dochodów, te które były i które są zmniejszone z powodu 

wprowadzenia ustaw sejmowych, które nas obowiązują. 
 

Dalej Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwracając się do Radnych, otworzył dyskusję 

w temacie projektu budżetu gminy na 2020 rok. 
 

Nikt z Radnych nie wyraził woli wypowiedzi. 
 

Wobec powyższego głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant,                            

kierując do Zgromadzonych następujące słowa: 

- widzę że nikt z Państwa nie chce zabrać głosu. Proszę Państwa, ja przedstawię swój pogląd                          

na temat tego budżetu, który został przedstawiony przez Wójta i za chwilę będzie przyjęty, 

ewentualnie odrzucony. 

Powiem krótko – od 20 lat takiego budżetu nie było – mówię w formie trudności                                   

i konstruowania. Przyglądałem się z boku jeżeli chodzi o ten budżet. 

Wydaje mi się, że jeżeli załóżmy w grudniu przyszłego roku się spotkamy tutaj na sesji                                   

i stwierdzimy, że ten budżet zostanie wykonany w 100%-tach, to naprawdę pochylę czoła tutaj 

Wójtowi i instytucji Gminy, która zarządza tym budżetem. 

Jest to wyjątkowo ciężki budżet, który został obciążony nie z winy Gminy, nie z winy Radnych, nie   

z winy Wójta, takimi kosztami, które w moim przekonaniu są nie do udźwignięcia, ponieważ jest to 

10% wartości całego budżetu. Nigdy czegoś takiego nie było, żeby w nagły sposób wygenerować 

takie maksymalne koszty obciążające Gminę. Będzie to rok w moim przekonaniu bardzo trudny.    

Nie mniej jednak, jeżeli Państwo i Mieszkańcy zrozumieją to do końca, że wszyscy musimy w jakiś 

sposób tego pasa dociągnąć, to jest to budżet, który się wykona. 

Nie mniej jednak na pewno będzie duże niezadowolenie jeżeli chodzi o Mieszkańców, ponieważ 

każdy dzisiaj jest nauczony jednej rzeczy, że trzeba coś jak i od Państwa, tak i od Gminy dostać. 

Państwo ma szerszy wachlarz tego, że może coś każdemu z Mieszkańców dać. Gmina ma te 

możliwości ograniczone, tym bardziej, że została jeszcze obciążona tak dużymi kosztami, które        

w moim przekonaniu, w dalszej perspektywie na pewno będą nie do udźwignięcia. Jeżeli dalej będzie 

szło to w takim kierunku, a nie będą Gminy wspomagane środkami budżetowymi, w moim 

przekonaniu, nie będziemy się tutaj spotykali, bo nie będzie po co proszę Państwa.  

Takie jest moje zdanie. Możecie mieć Państwo inne, nie mniej jednak przez moje doświadczenie 

długoletnie mam takie prawo, żeby taką tezę wysunąć. 

Jeżeli Wójt – tak jak powiedziałem wcześniej - ten budżet wykona w tej formie, którą przedstawił,               

a my ją dzisiaj zatwierdzimy, to naprawdę powiem, że w tym momencie będę chylił Mu czoła.   
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Na tym Pan Przewodniczący zakończył swoją wypowiedź. 

Następnie zwrócił się do Rady Gminy z zapytaniem, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze 

zabrać głos w tym temacie.  

Chętnych do zabrania głosu w dyskusji nie było, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy 

przeszedł do realizacji kolejnego p.punktu porządku obrad. 
 

4)  Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż Państwo Radni otrzymali                                         

w formie elektronicznej oraz pisemnej cały budżet, który ma paręnaście stron. 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z przyjętą w przeszłości praktyką, której nie chciałby zmieniać, 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, że jeśli Państwo Radni mają budżet przed sobą, to nie 

będzie czytał w całości poszczególnych tabeli dotyczących budżetu. Odczyta tylko samą kwint 

esencję projektu uchwały, czyli te paragrafy, które dotyczą ustalenia dochodu budżetu, wydatków itd.  

Państwo Radni będą sprawdzali, później ewentualnie będą pytania dotyczące uchwały,                        

po czym nastąpi głosowanie nad budżetem. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy ze strony Państwa Radnych jest zgoda na 

przyjęcie przedstawionej przez Niego propozycji.  
 

Radni wyrazili zgodę na przyjęcie wyżej opisanej propozycji. 
 

      Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały 

budżetowej na 2020 rok fragmentarycznie tj. bez części tabelarycznych, po czym zwrócił się do Rady 

Gminy z zapytaniem, czy do Uchwały Budżetowej ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze pytania. 
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej 

Gminy Wręczyca Wielka na rok 2020 pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 11 

Przeciw – 2 

Wstrzymujących się – 0 
 

Głosowanie imienne  nr 9 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/138/19 w sprawie uchwalenia 

Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2020. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

5) Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego, po czym zapytał, czy Państwo Radni mają pytania                

do przedstawionego projektu uchwały. 
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego została poddana pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

Głosowanie imienne  nr 10 – załącznik nr 2 do protokołu 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/139/19 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

O godz. 13.50 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant ogłosił 10-minutową przerwę. 

O godz. 14.04 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji. 
 

Po przerwie w obradach na sesję przybyli Przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej Oświaty NSZZ „Solidarność”. 
 

Ad. 13.  
 

             Podjęcie uchwał w sprawach finansowych dot. 2019 roku. 
 

 

             Głosowanie nad projektami uchwał przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan 

Krzysztof Ocimek, który na wstępie stwierdził, że projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu 

Komisji.  Każdorazowo zwracał się do Rady Gminy o pytania do projektów uchwał przed poddaniem 

ich pod głosowanie.  
 

1)    Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/19 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kłobuckiego:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/140/19 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XI/113/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września  2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

2)  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 – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/141/19 w sprawie zmian                      

w budżecie gminy na 2019 rok. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 



-  14  - 
 

3)  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 – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/142/19 w sprawie  zmiany 

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

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad.14.  
 

            Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

 

            Głosowanie uchwał w sprawach różnych przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Pan Wiesław Żerdziński, który nadmienił, że projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu 

Komisji. Następnie przed poddaniem poszczególnych projektów uchwał pod głosowanie, 

każdorazowo zwracał się do Rady Gminy o pytania. 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 

świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrot u będących                       

w zakresie zadań własnych:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

(głosowanie imienne nr 14 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/143/19 w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu 

będących w zakresie zadań własnych. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 
 

2)  Do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,  na  której  zamieszkują 

mieszkańcy składanej przez właścicieli  nieruch omości w Gminie Wręczyca Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 
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Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/144/19 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie 

Wręczyca Wielka. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

3)    Do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 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 składanej przez właścicieli 

nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/145/19 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości 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 składanej przez właścicieli nieruchomości 

w Gminie Wręczyca Wielka. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

4)  Do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustale nie wysokości stawki tej  opłaty:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 1 
 

(głosowanie imienne nr 17 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/146/19 w sprawie wyboru metody ustalania 

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

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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5)  Do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi  jednorodzinnymi  posiadających   kompostownik  przydomowy:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Podczas przeprowadzania głosowania wystąpiły usterki techniczne jednego z urządzeń głosujących 

(terminala), w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14:12 ogłosił 4 minutową 

przerwę, celem przywrócenia sprawności technicznej urządzeniu głosującemu.  
 

O godz. 14:17 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji, po czym powtórnie poddano pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

posiadających kompostownik przydomowy. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/147/19 w sprawie zwolnienia z części opłaty                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

6)  Do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa                           

w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwr otu 

kosztów rodzicom za przewóz dzieci , mł odzieży i  uczniów oraz rodziców:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

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”) podjęła Uchwałę Nr XIV/148/19 w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020 w celu 

ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

7)   Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania                    

przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i  opieki w czasie przewozu Gminie 

Kłobuck:  
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Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/149/19 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck                     

w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie 

Kłobuck. 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

8) Do projektu uchwały w sprawie  utworzenia rachunku dochodów własnych 

oświatowych jednostek budżetowych:  

 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/150/19 w sprawie utworzenia 

rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

9)  Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na 

okres do 3 lat  dla dotychczasowego najemcy:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/151/19 w sprawie wyrażenia 

zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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10)   Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/136/19 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/152/19 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIII/136/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19 listopada  2019 r.  w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

11)  Do projektu uchwały w  sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy                           

i  stałych Komisji Rady Gminy na 2020  rok: 

 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/153/19 w sprawie przyjęcia 

ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

12)  Do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok: 

 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 25 - załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIV/154/19 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

O godz. 14:24 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant  o godz. 14:26 wznowił obrady sesji. 

 

Podczas przerwy na salę narad przybyły delegacje z placówek oświatowych z terenu Gminy 

Wręczyca Wielka - dyrektorzy szkół i przedszkoli.  

 

Ad. 15.  
 

             Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 
           
             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poprosił o udzielenie odpowiedzi na interpelację 

zgłoszoną przez Radnego Pana Jakuba Wineckiego w punkcie „Wnioski radnych”. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- oczywiście będziemy traktować to jako interpelację i na nią odpowiemy. Chciałbym tylko doprecyzować, 

bo Radny wspomniał o działkach w gminie – rozumiem, że chodzi o majątek Gminy, ten który będzie 

przygotowany na Komisje marcowe, sprawozdawcze? Mówimy tylko o działkach należących do majątku 

Gminy? 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- tak jest 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- dobrze, to taką odpowiedź przygotujemy. 

 

W dalszej części obrad, Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński, będąc przy głosie, zwrócił się do 

Zgromadzonych słowami: 

- Szanowni Państwo, korzystając z tego, że jesteśmy dzisiaj w tak zacnym, licznym gronie, 

chciałbym, abyśmy korzystając z tej okazji podziękowali za współpracę osobie która jest z nami, 

która znaczną część swojego życia poświęciła na pracę na rzecz Gminy i współpracowała latami                      

z większością osób, które tu są. 

 

(wszyscy uczestnicy sesji powstali) 
 

       Pan Wójt poprosił o podejście bliżej stołu prezydialnego Dyrekcje Szkół i Przedszkoli oraz 

Przedstawicieli Związków Zawodowych z terenu Gminy Wręczyca Wielka. 
 

        Następnie słowa podziękowania, skierowane do Pana Zenona Kudły Dyrektora Zespołu Obsługi 

Placówek Oświatowych, odchodzącego na emeryturę, Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński rozpoczął   

od cytatu słów Św. Jana Pawła II: 

-   „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest. 

Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

Dalej Pan Wójt kontynuował: 

-   Podziękowanie dla Pana Zenona Kudły. 

Z okazji zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę składamy Panu słowa uznania                            

i podziękowania za lata bardzo sumiennej, uczciwej i odpowiedzialnej pracy w Urzędzie Gminy 

Wręczyca Wielka oraz jednostce organizacyjnej. 

Dziękujemy Panu za współpracę z Dyrektorami placówek oświatowych oraz przełożonymi.        
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Przed Panem nowe wyzwania, doskonały czas na realizację wszelkich planów i pasji, które do tej 

pory ustępowały miejsca powinnościom zawodowym.  

Życzymy zatem twórczych sił i aktywności do ich urzeczywistnienia, pogody ducha, a przede 

wszystkim dobrego zdrowia. 
 

      Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński wręczając w podziękowaniu kwiaty Panu Dyrektorowi, dodał 

m.in. iż śmiało można powiedzieć, że Pan Kudła wychował pokolenia lub brał udział w ich 

wychowywaniu. Dlatego za tą pracę należą Mu się szczególne podziękowania od nas wszystkich:                         

od Urzędu, od Rady Gminy, od Dyrektorów Szkół, od Pana Inspektora Oświaty.  Bardzo się cieszymy, 

że mogliśmy Pana Kudłę poznać i pracować z Nim. 

W ostatnich słowach podziękowania, Wójt Gminy życzył Panu Dyrektorowi wszystkiego dobrego. 
 

(aplauz na sali) 
 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant, który również złożył 

serdeczne słowa podziękowania, podkreślając jednocześnie, że współpracował z Panem Dyrektorem 

ponad 20 lat. Niemniej przychodzi czas, kiedy każdy z nas musi zakończyć swoją karierę zawodową. 

Pan Przewodniczący powiedział, że były w karierze Pana Dyrektora różne sytuacje, gdzie m.in. 

różnili się zdaniami na dany temat, ale zawsze był wypracowany kompromis, który w Jego 

przekonaniu był dla dobra Gminy. 

Pan Przewodniczący jeszcze raz podziękował Dyrektorowi za współpracę. 
 

(aplauz na sali) 
 

      Dalej serdeczne słowa podziękowania za współpracę, wyrazy uznania, a także wiele innych 

serdecznych słów oraz życzeń w związku z przejściem na emeryturę, dla Pana Dyrektora Zenona 

Kudły złożyli: 

o Przedstawiciele Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" - Pani Małgorzata Parkitny-Syguda 

oraz Pani Barbara Janik; 

o Sekretarz Gminy - Pani Magdalena Kasprzak; 

o Dyrekcje placówek oświatowych z terenu Gminy Wręczyca Wielka: 

- Pani Danuta Lamik – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej (która  złożyła 

serdeczne słowa podziękowania oraz najlepsze życzenia w imieniu wszystkich Dyrektorów Szkół 

Podstawowych i Przedszkoli), 

- Pani Bogusława Kuśnierz – Dyrektor Przedszkola we Wręczycy Wielkiej, 

- Pani Sławomira Mrowiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borowem, 

- Pani Zdzisława Kall – była Dyrektor Szkoły w Węglowicach, 

- Pani Justyna Strzelczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Truskolasach,  

- Pani Małgorzata Zatyka  - była Dyrektor Szkoły w Truskolasach,  

- Pani Beata Ogłaza – Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Bieżeniu,  

- Pani Mariola Wróbel – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei,         

- Pani Joanna Przewłoka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grodzisku,  

- Pani Agata Trzepizur – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węglowicach,  

- Pani Justyna Wilk – Dyrektor Przedszkola  w Węglowicach; 

o Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału we Wręczycy Wielkiej -                        

Pani Joanna Malcher, Pani Elżbieta Księżarek, Pani Beata Lizurej. 
 

Podziękowaniom i wręczaniu kwiatów Panu Dyrektorowi towarzyszył aplauz. 
 

Po słowach podziękowania za współpracę, Pan Zenon Kudła – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych we Wręczycy Wielkiej, odchodzący na emeryturę, wszystkim Zgromadzonym 

serdecznie podziękował, podkreślając, że został bardzo mile zaskoczony na tak poważnej, zacnej 

uroczystości jak sesja budżetowa.  

Pan Zenon Kudła podziękował za miłą niespodziankę, gdyż nie spodziewał się, że zakończenie przez 

Niego pracy będzie się odbywało w tak miłej atmosferze i że będzie się tak dobrze czuł. 
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Następnie Pan Dyrektor podziękował za współpracę władzom samorządowym z Panem Wójtem na 

czele, Panu Przewodniczącemu, Państwu Radnym, nadmieniając, że tych kadencji w których brał 

udział było bardzo dużo.  Czasy były raz lepsze, raz gorsze.  

Pan Dyrektor nadmienił też o ustawie budżetowej oraz o tym, że ta perspektywa rysuje się faktycznie 

dosyć groźnie, gdyż budżety samorządów nie mogą być zrównoważone z przyczyn chociażby takich 

o jakich mówił w dniu dzisiejszym Pan Wójt. 

Jednocześnie Pan Zenon Kudła powiedział, że jedno, co jest godne podkreślenia, to fakt, że 

jakiekolwiek czasy by nie były, to czuło się sympatię dla Oświaty i jeśli nie mogli Radni wspomóc 

finansowo, to przynajmniej wspomogli dobrym słowem. 

Pan Dyrektor życzył Panu Mateuszowi Wąsińskiemu – Inspektorowi ds. Oświaty i Wychowania, 

żeby dalej ta atmosfera była taka sympatyczna. 

Wspomniał również o tym, jak kształtowała się sieć szkolna w czasie, kiedy zaczynał swoją pracę, 

jakie zachodziły zmiany i że wszystko to działo się przy współpracy Radnych, bo nic się bez tego nie 

zadzieje. 

Podkreślił także, że to jak wyglądają obecnie placówki szkolne, jak są wyposażone, to jest zasługa 

Dyrektorów, zasługa Rodziców, zasługa Państwa Radnych. 

Powiedział, że z tego wszystkiego trzeba się cieszyć, ponieważ takie jak my mamy placówki,                   

to praktycznie daleko byłoby szukać. 

Pan Zenon Kudła jeszcze raz serdecznie podziękował Szanownym Państwu, nadmieniając,                                       

że szczególnie było Mu miło słuchać, że się dogadywali ze Związkami, bo różnie to czasem bywa.                

Nie mniej wydaje Mu się, że nauczyciel z nauczycielem, bez względu na to, czy to jest związkowiec, 

czy urzędnik – zawsze się jakoś dogadają, rozumiejąc trudną sytuację Gminy. 

Dziękując jeszcze raz za bardzo miłe pożegnanie, Pan Zenon Kudła zakończył swoją wypowiedź. 
 

(aplauz na sali) 
 

Przedstawiciele placówek oświatowych oraz związków zawodowych opuścili salę narad. 
 

       Po uroczystości podziękowania za współpracę Dyrektorowi ZOPO Panu Zenonowi Kudle, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant jeszcze raz życzył Mu wszystkiego najlepszego, 

wyrażając opinię, że każdy z nas chciałby mieć takie odejście na emeryturę. 
 

      Następnie z uwagi na to, że trwająca sesja była ostatnią sesją w roku, Pan Przewodniczący                

złożył od Rady Gminy dla mieszkańców całej Gminy Wręczyca Wielka oraz Wójta Gminy                                     

i  pracowników samorządowych - najserdeczniejsze życzenia zdrowia w nadchodzącym Nowym 

Roku, aby tych problemów nie tylko finansowych, ale wszystkich innych, które się w życiu zdarzają 

było jak najmniej. Żeby każdy w rodzinach przeżywał tylko dobre chwile i żeby ten 2020 rok                   

był dla wszystkich rokiem optymistycznym.  

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że może ten rok nie wygląda ze względów budżetowych                     

tak optymistycznie, nie mniej jednak jeżeli chodzi o życie – jest ono takie jakie sobie sami ułożymy. 

Wyraził nadzieję, że będzie w tym życiu coraz mniej nienawiści i wrogości pomiędzy ludźmi, aby     

się wzajemnie szanowali i wierzyli sobie.  

Życząc Państwu obecnym na sali wszystkiego najlepszego, Przewodniczący Rady Gminy zakończył 

swoją wypowiedź. 
 

(Zgromadzeni podziękowali za życzenia) 
 

W dalszej kolejności o głos poprosił Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwracając się Rady Gminy 

słowami: 

- Szanowni Państwo Radni, ja korzystając z okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować                       

za uchwalenie budżetu na 2020 rok. Nie ma co ukrywać, że jest to budżet dość wysokich zadań jak na 

możliwości finansowe, które przedstawiliśmy Państwu na Komisjach i w dniu dzisiejszym. 

Mam nadzieję, że wspólną ciężką pracą uda się go jednak zrealizować i że przede wszystkim główne 

zagrożenie, jakim jest oczyszczalnia ścieków w Małej Wręczycy, nie wybuchnie w miesiącach maj 

czy czerwiec, jak było to w latach poprzednich.  
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Życzę Państwu oraz wszystkim Gościom, Szczęśliwego Nowego Roku, szampańskiej zabawy                        

i mam nadzieję, że wypoczęci, szczęśliwsi niż na koniec roku, mniej zmęczeni, spotkamy się                         

i będziemy pracować i współpracować  w przyszłym roku. 
 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Wręczyca Wielka, także życzenia spełnienia marzeń w 2020 roku,                       

jak najmniej trosk i zmartwień, wypoczynku i przede wszystkim czasu życia z rodziną. 

 

(Podziękowania ze strony uczestników sesji) 

 
 

Ad.16. 
 

           Zamknięcie obrad XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                                             

           W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 14:44  Przewodniczący Rady Gminy    

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

dziękując wszystkim za przybycie i wyrażając nadzieję spotkania w takim samym składzie 

osobowym w przyszłym roku.  
 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                              
 

Urszula Rokosa                                                                           Marek Prubant 

  


