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P R O T O K Ó Ł  Nr XXIV/21 
 

z XXIV sesji nadzwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 
 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

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

Wielka na lata 2021-2029. 

7. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

Rada  Gminy  Wręczyca  Wielka  na  XXIV sesji nadzwyczajnej w dniu 14 stycznia                      

2021 roku podjęła następujące uchwały:         

  

1) Uchwała Nr XXIV/228/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy                  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 
 

2) Uchwała Nr XXIV/229/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2020; 
 

3) Uchwała Nr XXIV/230/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 
 

4) Uchwała Nr XXIV/231/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 

 

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 14 stycznia 2021 roku stanowi 

jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
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P R O T O K Ó  Ł   Nr  XXIV/21 
 

z XXIV sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka,  

odbytej w dniu 14 stycznia 2021 r. w godz.15.03 –  15.32 

  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej  

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

W sesji udział wzięli: 

-  13 Radnych                       -  wg listy obecności  

-  Pan Tomasz Osiński         -  Wójt Gminy  

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

-  Pani Sylwia Sękiewicz                -  Główny Księgowy 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 zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

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

Wielka na lata 2021-2029. 

7. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

Ad. 1. 

           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XXIV 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.   

           Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 12 stycznia 2021 r. do Biura Rady 

wpłynął wniosek Pana Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej z porządkiem obrad, który Państwo 

Radni otrzymali. 

Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, iż sesja jest prawomocna, Rada Gminy może 

podejmować prawomocne decyzje i uchwały, ponieważ na sesji obecnych jest 13 osób.  

Nieobecni usprawiedliwieni Radni w osobach: Pan Paweł Kocik, Pani Urszula Zomerfeld. 

Dalej Przewodniczący Rady Gminy powitał zaproszonych Gości oraz Radnych Gminy. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad.2. 

           Przedstawienie porządku obrad. 
         

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż jak wcześniej informował, 

12 stycznia 2021 r. wpłynął wniosek Pana Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej z porządkiem 

obrad. Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy do dzisiejszego porządku obrad będą jakieś 

zmiany ze strony wnioskującego.  
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zabierając głos, zwrócił się do Wysokiej Rady słowami: 
 

- Szanowni Państwo Radni, przede wszystkim zacznę od podziękowań za to, że mogliśmy się 

dzisiaj spotkać. 
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Sesje nadzwyczajne zwoływane są tylko w wyjątkowych sytuacjach. Te wyjątkowe sytuacje 

niejednokrotnie nie są uzależnione od samego funkcjonowania Gminy, ale od sytuacji która się 

zmienia - taką też mamy obecnie. Dlatego jestem zmuszony wprowadzić kilka zmian w tym 

porządku.  Jeżeli Państwo pozwolicie, to od razu wytłumaczę pokrótce dlaczego. 

-   Pozostaje w punkcie 3. porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

Dostaliśmy informację o uzyskaniu dofinansowania na rozszerzenie naszej komunikacji gminnej 

z miejscowości – była z Hutki do Wręczycy, teraz będzie z Hutki do Szarlejki i linia nowa 

powstaje, która będzie łączyła Kuleje z Truskolasami przez Piłę i Klepaczkę, tak aby zapewnić 

komunikację na tym terenie. 

W związku z uzyskaniem dofinansowania musimy zmienić uchwałę i wprowadzić to 

rozszerzenie jednej linii i dopisanie nowej linii. 
 

Następnie kontynuując swoją wypowiedź,  Pan Wójt zgłosił wnioski o zmiany w porządku 

obrad, który Radni otrzymali w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, i tak: 
 
 

- W punkcie 4-tym  obecnego porządku obrad - prosiłbym o wykreślenie uchwały 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”. 

Wynika to z faktu takiego, że Nadzór Prawny zasugerował nam pewne zmiany, drobne zmiany.                          

One zostały wprowadzone i chcieliśmy aby ta uchwała została przyjęta, żebyśmy mogli 

realizować konkurs związany z inicjatywami naszych organizacji pozarządowych, aczkolwiek 

zasygnalizowano i w zasadzie stwierdzono, że konieczne jest przeprowadzenie kolejnych 

konsultacji. My tych konsultacji nie jesteśmy w stanie w tak krótkim okresie przeprowadzić, 

dlatego będziemy tą uchwałę zgłaszać Radnym na Komisje i sesję w miesiącu lutym; 
 

- Dodatkowo jeżeli chodzi o podjętą uchwałę dotyczącą środków niewygasających w zakresie 

rozbudowy i budowy boiska w Truskolasach – Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na 

stanowisku, że środki te, mimo iż podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Finansów, 

Ministerstwem Sportu, na realizację tej inwestycji zgodnie z ustawą, która zmieniła w zakresie 

Covid możliwość przedłużania terminu realizacji środków niewygasających, termin realizacji 

według Regionalnej Izby Obrachunkowej tyczy się instytucji finansowych na poziomie 

ministerialnym, a nie jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego te środki musimy 

wprowadzić do budżetu na 2021 rok, a uchwałę podjętą przez Państwa w miesiącu grudniu – 

uchylić.  

I prosiłbym o wprowadzenie w punkcie 4. uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020; 
 

- W myśl za tym, konieczność jest dokonania zmian w budżecie na 2021 rok i w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021. 

Oprócz środków wprowadzonych w tym budżecie, zmian budżetowych dotyczących środków 

finansowych z Ministerstwa Sportu, mamy też taką sytuację, że bardzo duża inwestycja, którą 

realizowaliśmy w zeszłym roku w zakresie oświetlenia ulicznego – nie została zakończona         

w 2020 roku, tylko w 2021. W związku z tym, te środki też musimy wprowadzić do budżetu       

na ten rok, ponieważ wpłynęła faktura zarówno za samą usługę wykonania, jak i faktura                         

za usługę inspektora nadzoru, który prowadził nadzór nad prawidłowym wykonaniem tej usługi.       

I te zmiany właśnie w budżecie uwzględnione są w dwóch propozycjach uchwał: 

- czyli w punkcie 5-tym – wprowadzenie uchwały w zakresie zmian w budżecie gminy                              

na 2021 rok, 

- w punkcie 6-tym – wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021- 2029. 
 

Po zgłoszeniu wniosków j/w przez Wójta Gminy dotyczących zmian w proponowanym 

porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie każdego                         

z wniosków odrębnie. 
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  Jako pierwszy, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek 

Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały                           

w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.  

 

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 wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku 

obrad XXIV sesji nadzwyczajnej projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały                           

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 

 

  Jako drugi wniosek, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spraw ie 

zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

 

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 wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku 

obrad XXIV sesji nadzwyczajnej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy                     

na 2021 rok. 

 

  Jako trzeci  wniosek, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad p rojektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 

2021-2029.  

 

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 wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku 

obrad XXIV sesji nadzwyczajnej projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 
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  Jako czwarty wniosek, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 4 -tego (z porządku obrad        

przesłanego Radnym w zawiadomieniu o zwołaniu sesji ) tj .  projektu uchwały  

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”.  

 

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 wniosek Wójta Gminy o wykreślenie z porządku obrad 

(przesłanego w zawiadomieniu o zwołaniu sesji) XXIV sesji nadzwyczajnej,  projektu uchwały                     

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”. 
 

            Po przeprowadzeniu głosowania i przyjęciu przez Radę Gminy wszystkich wniosków 

Wójta Gminy zgłoszonych do porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

odczytał propozycję porządku obrad po naniesieniu zmian. 
 

Proponowany porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

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

Wielka na lata 2021-2029. 

7. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 

    (W proponowanym j/w porządku obrad sprostowano błędy, które wybrzmiały podczas 

przedstawiania przez Przewodniczącego Rady Gminy porządku obrad, na skutek zgłoszonych 

przez Wójta Gminy uwag, tj.:  

 w Punkcie 3 – sprostowano numer uchwały – zamiast odczytanego numeru XXIX/187/20 – 

winno być: XIX/187/20; 

 w Punkcie 6 – sprostowano lata WPF – zamiast odczytanych 2021-2022, winno być:                    

2021-2029). 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant przeprosił za pomyłki, a następnie poddał 

pod głosowanie proponowany porządek obrad XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy                          

w brzmieniu j/w,   tj. uwzględniającym przegłosowanych wniosków Wójta Gminy. 
 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła porządek obrad XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka w następującym brzmieniu: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

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

Wielka na lata 2021-2029. 

7. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

           Po przyjęciu porządku obrad w brzmieniu j/w Przewodniczący Rady Gminy przystąpił                    

do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 

 

Ad.3. 

               Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. 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. 

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 6  – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIV/228/21 w sprawie zmiany uchwały              

Nr XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad.4.  

     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2020, po czym zwrócił się do Rady Gminy, czy do w/wym. projektu uchwały będą 

pytania. 
 

Pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.  
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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”) podjęła Uchwałę Nr XXIV/229/21 w sprawie uchylenia uchwały    

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad. 5. 

            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2021 rok, a następnie zwrócił się do Rady Gminy, czy będą pytania 

do przedstawionego projektu uchwały. 
 

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 8  – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIV/230/21 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2021 rok. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad. 6.  

              Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 

 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że uchwała będąca 

przedmiotem niniejszego punktu jest następstwem zmian w budżecie, po czym odczytał w/wym. 

projekt uchwały.   

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

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 9 – 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 XXIV/231/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

 

Ad.7. 

            Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 15:32 Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XXIV 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                       


