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P R O T O K Ó Ł  Nr XX/20 
 

z XX sesji nadzwyczajnej 
Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 

z dnia 04 sierpnia 2020 r. 
 

 

 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

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

Wielka na lata 2020-2027. 

5. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy. 

 
 

Rada  Gminy  Wręczyca  Wielka  na  XX sesji nadzwyczajnej w dniu                        

04 sierpnia 2020 roku podjęła następujące uchwały:         

  
1)  Uchwała Nr XX/188/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 
 

 

2) Uchwała Nr XX/189/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca  Wielka na lata 2020-2027. 
 

 

Imienny wykaz głosowań radnych umieszczony jest na stronie podmiotowej Gminy 

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

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

 

Imienny wykaz głosowań radnych na sesji w dniu 04 sierpnia 2020 r. stanowi jednocześnie 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

 

 

 

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


 

RG.0002.8.2020 

 

P R O T O K Ó  Ł   Nr  XX/20 

 

z XX sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka,  

odbytej w dniu 04 sierpnia 2020 r. w godz. 15.03 –  15.15 

  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 Barbara Jezior            -  Skarbnik Gminy 

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

Porządek obrad sesji (przyjęty przez Radę Gminy): 
 

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

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

Wielka na lata 2020-2027. 

5. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 1. 
 

            Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad 
 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XX 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 stwierdził, że 31 lipca br. wpłynął wniosek od Pana Wójta wraz                                 

z uzasadnieniem dotyczącym dzisiejszej sesji i z tym porządkiem obrad, który Państwo Radni 

otrzymali. 

Następnie zapytał, czy do dzisiejszego porządku obrad wnioskodawca ma jeszcze jakieś 

naniesienia. 

Wójt Gminy, będący wnioskodawcą zwołania sesji nadzwyczajnej odpowiedział, że na ten 

moment - nie. 
 

Dalej Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż sesja jest prawomocna, ponieważ uczestniczy 

w niej 14 Radnych. 

1 Radny – Pan Jakub Winecki – nieobecny usprawiedliwiony. 

 

Przewodniczący Rady Gminy powitał zaproszonych Gości wymienionych jak na wstępie oraz 

Radnych Gminy. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 

 



 

-  2  - 
 

Ad.2. 
 

            Przedstawienie porządku 
 
         

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż sesja została zwołana na 

wniosek. Wnioskodawca nie przedstawił zmian, wobec czego zostanie przegłosowany porządek 

obrad w proponowanym brzmieniu, tym, który Państwo Radni otrzymali. 

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad w brzmieniu przedstawionym                   

w zawiadomieniu o zwołaniu sesji. 

 

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 XX sesji nadzwyczajnej    

w brzmieniu jak na wstępie. 

 
 

Ad.3. 
 

           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

 

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

w sprawie zmian w budżecie gminy, który Państwo Radni otrzymali, będą pytania.  
 

Radni Gminy nie zgłosili pytań do w/wym. projektu uchwały. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian                

w budżecie gminy na 2020 rok, po czym poddał go 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”) podjęła Uchwałę Nr XX/188/20 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

 

 

 



-  3  - 

 

Ad.4.  
 

           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, iż uchwała dotycząca 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest pokłosiem wcześniejszej uchwały. 

Następnie zapytał, czy Państwo Radni będą mieli pytania do w/wym. projektu uchwały. 

 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027, po czym poddał go 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”) podjęła Uchwałę Nr XX/189/20 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 
 

Ad. 5. 
 

            Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy 
 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 15.15 Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XX 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                       


