
      Wręczyca Wielka, 2021-02-16 
 

 

RG.0002.2.2021                        

P O S T A N O W I E N I E 

Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 16 lutego 2021 roku     
 

w sprawie zwołania XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 
 

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  
 

zwołuję XXV sesję zwyczajną Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Proponuję następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: z dnia 30.12.2020 r. oraz z dnia 14.01.2021 r. 

4.  Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym uwzględnieniem 

Gminy Wręczyca Wielka. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wręczyca Wielka. 

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 w okresie od 30 grudnia 2020 r. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 grudnia 2020 r. 

10. Wnioski. 

11. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

12. Przyjęcie informacji za rok 2020 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. 

rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania 

gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej.   

13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu w Borze Zapilskim, 

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

dotychczasowego najemcy, 

4) w sprawie 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 2021 rok”. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 

2021-2029. 

15. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.  

16. Zamknięcie obrad XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 

Sesja  Rady  Gminy odbędzie  się  w  dniu  23  lutego  2021 r.  (wtorek)                          

o godz. 12:00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                        Marek Prubant 

 






