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P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/20 
 

z XIX sesji nadzwyczajnej 
Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 

z dnia 10 lipca 2020 r. 
 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie 

osób. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich 

w publicznym transporcie zbiorowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej 

w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                            

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

7. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

Rada  Gminy  Wręczyca  Wielka  na  XIX sesji nadzwyczajnej w dniu                        

10 lipca 2020 roku podjęła następujące  uchwały:         

  
1) Uchwała Nr XIX/184/20 w sprawie przepisów porządkowych w gminnym regularnym 

przewozie osób; 
 

2) Uchwała Nr XIX/185/20 w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym; 
 

3) Uchwała Nr XIX/186/20 w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej                          

i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym; 
 

4) Uchwała Nr XIX/187/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 

Imienny wykaz głosowań radnych umieszczony jest na stronie podmiotowej Gminy 

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

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

 

Imienny wykaz głosowań radnych na sesji w dniu 10 lipca 2020 r. stanowi jednocześnie 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


 

RG.0002.7.2020 

 

P R O T O K Ó  Ł   Nr  XIX/20 

 

z XIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka,  

odbytej w dniu 10 lipca 2020 r. w godz. 15.01 –  15.16 

  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej  

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

 

W sesji udział wzięli: 

-  13 Radnych                        -  wg listy obecności  

-  Pan Tomasz Osiński          -  Wójt Gminy 

-  Pani Magdalena Kasprzak -  Sekretarz Gminy 

-  Pan Andrzej Kała               -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

-  Pan Mateusz Wąsiński       - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  

-  Pani Aleksandra Cieślak-Fornal - Adwokat, obsługa prawna Urzędu Gminy  
 

Porządek obrad sesji (przyjęty przez Radę Gminy): 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie 

osób. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich 

w publicznym transporcie zbiorowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej 

w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                            

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

7. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

Ad. 1. 

            Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XIX sesji 

nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, zwołanej na wniosek Wójta Gminy                       

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

Pan Przewodniczący powitał Radnych oraz zaproszonych Gości przybyłych na sesję, 

wymienionych jak na wstępie. 

Dalej oznajmił, iż w dniu 7 lipca br. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek Wójta 

Gminy Wręczyca Wielka o zwołanie sesji nadzwyczajnej i wniosek ten wraz z dzisiejszym 

porządkiem obrad Państwo Radni otrzymali. 
 

        Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy do tego wniosku są jakieś pytania, stwierdzając 

równocześnie, iż sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek Wójta, dlatego porządek 

zmieniony być nie może, chyba że na wniosek osoby wnioskującej, czyli Pana Wójta. 

 

Pytań do wniosku nie zgłoszono. 

 

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

i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały i decyzje.   

Na stan Rady 15 Radnych, w sesji uczestniczy 13 Radnych. 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni w osobach: 

Radny Pan Piotr Wydmuch oraz Radny Pan Wiesław Żerdziński. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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Ad.2. 

            Przedstawienie porządku obrad. 
         

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał proponowany porządek obrad 

sesji pod głosowanie. 

 

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 XIX sesji nadzwyczajnej 

w brzmieniu jak na wstępie. 

 

 

Ad.3. 

           Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych w gminnym regularnym 

przewozie osób. 
 

 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały będący 

przedmiotem niniejszego punktu porządku obrad. 

Następnie zwrócił się do Radnych, czy do przedstawionego projektu uchwały będą pytania. 
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały 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”) podjęła Uchwałę Nr XIX/184/20 w sprawie 

przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób. 

  

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

 

Ad.4.  

           Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek odczytał projekt uchwały w sprawie cen                         

za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym. 
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Następnie w ramach pytań do projektu uchwały, Pan Przewodniczący zadał pytanie Panu 

Wójtowi, dot. zapisu w § 1  ust. 3, który stanowi iż: 

„Cena, o której mowa w ust. 1, w przypadku przewozu bagażu wynosi 2 zł” . 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zapytał: 

- czy to jest cena netto, czy brutto? Pytam dlatego, ponieważ bagaż też podlega opodatkowaniu                 

i jeżeli się go przewozi, tutaj powinna być cena brutto – w moim przekonaniu 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński odpowiedział: 

- 2 zł brutto 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w takim razie wnoszę o to, aby w projekcie tej uchwały zrobić poprawkę w ust. 3: 

 „Cena, o której mowa w ust. 1, w przypadku przewozu bagażu wynosi 2 zł brutto.” 

Proszę, aby Państwo dopisali tą poprawkę, którą w tym momencie złożył Wójt. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak, proszę o przyjęcie uchwały z poprawką „2 zł brutto” 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dziękuję. 
 

Innych pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały, w którym w § 1 ust. 3 

otrzymał brzmienie:  

3. Cena, o której mowa w ust. 1, w przypadku przewozu bagażu wynosi 2 zł brutto. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 2 
 

Głosowanie imienne nr 3  – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „przeciw”,  2 „wstrzymujące się”) podjęła Uchwałę Nr XIX/185/20 w sprawie cen                        

za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Ad. 5. 

             Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej                                 

i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym. 
 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

Następnie zwrócił się do Rady Gminy o pytania do projektu uchwały. 
 

Z pytaniem zwrócił się Radny Pan Artur Klorek: 

- Panie Wójcie mam pytanie odnośnie braku dokumentu – czy będzie jakaś przewidywana 

karencja, jeżeli ktoś nie zabrał, a w ciągu np. 24 godzin dostarczyłby ważny dokument -                            

bo wiadomo, że dzieci czasami zapominają tych legitymacji - żeby przedstawić. 

Czy to będzie jakoś honorowane?  Czy Pan Przewiduje coś takiego? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- nie 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- dziękuję. 
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Innych pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały został poddany 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”) podjęła Uchwałę Nr XIX/186/20 w sprawie sposobu 

ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 
 

Ad. 6.  

             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały będący 

przedmiotem niniejszego punktu porządku obrad, po czym zapytał, czy do w/wym. projektu 

będą pytania. 
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Projekt uchwały został poddany 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”) podjęła Uchwałę Nr XIX/187/20 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 
Ad.7. 

            Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 15.16, Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca 

Wielka,  dziękując wszystkim obecnym za przybycie. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 

 

 

 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Rady Gminy                                                               

 

Urszula Rokosa                                                                         Marek Prubant                       


