
Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII/20  

z dnia 30 grudnia 2020 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. 

Wspólne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 18 grudnia 2020 roku. 

 

Ważnym tematem posiedzenia była analiza i zaopiniowanie projektu budżetu 

gminy na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. Wójt Gminy odpowiadał na pytania Radnych 

odnośnie ujęcia w budżecie inwestycji w konkretnych miejscowościach. Po 

zakończeniu dyskusji wszystkie komisje uczestniczące w posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowały projekt budżetu gminy na 2021 rok. Komisja Budżetowa 

jednogłośnie, Komisja Polityki Społecznej większością głosów, przy 5 głosach „za” 

i 1 głosie „wstrzymującym”,  

 

Komisje następnie omówiły i zaopiniowały następujące projekty uchwał będące 

przedmiotem obrad dzisiejszej sesji: 

-   projekt uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2021 rok - zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie komisje 

- projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku 

dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych - zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie komisje, 

-  projekt uchwały w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania - zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 

przez wszystkie komisje, 

- projekt uchwały w/s zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu - zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie komisje, 

- projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Wręczyca Wielka, a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez 

Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego 

transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno do Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy Gminie Kłobuck - zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie komisje, 



 

 

- projekt uchwały w/s wyznaczenia Aglomeracji Wręczyca Wielka – komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały Komisja Budżetowa większością głosów, 

przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”, Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie  

6 „za”. 

- omówienie zmian do budżetu gminy na 2020 rok oraz zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 - zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 

przez wszystkie komisje, 

- projekt uchwały w/s skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka - zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie komisje. 

 

Następnym punktem posiedzenia było opracowanie i przyjęcie ramowych planów 

pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej na 2021 rok. 

 Komisja Budżetowa przyjęła jednogłośnie plan pracy Komisji Budżetowej. 

 Komisja Polityki Społecznej po  przedyskutowaniu propozycji zmian i tematyki 

spotkań przyjęła jednogłośnie plan pracy Komisji Polityki Społecznej wraz ze 

zmianami.  

Omówiono też plan pracy Rady Gminy na 2021 rok, który komisje również 

zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie. 
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