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do Protokołu Nr XXVII/21 

 z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 

S P R A W O Z D AN I E 

z pracy Komisji Budżetowej i  Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 

 

W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno wspólne posiedzenie Komisji w dniu 

12 kwietnia 2021 roku.  

Na początku posiedzenie komisji poświęcone było przedstawieniu założeń inwestycji 

pn.: " Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - Wielopole" – prezentację oraz dokładne 

omówienie przebiegu tej linii przez teren Gminy Wręczyca Wielka przedstawili zaproszeni 

goście, przedstawiciele PSE S.A.  

 

Następnie komisje przeanalizowały i przyjęły: 

 Informację dotyczącą bilansu zużycia wody wyprodukowanej w roku 2020; 

 Koszty zimowego utrzymania dróg; 

 Opiekę gminy nad miejscami pamięci narodowej;  

 Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022. 

 

 W kolejnym punkcie Komisja Budżetowa i Komisja Polityki Społecznej omówiły 

i zaopiniowały następujące projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad 

dzisiejszej sesji: 

(podczas głosowań nieobecny był 1 członek Komisji Budżetowej  i dwóch członków 

Komisji Polityki Społecznej): 

 

 sprawozdanie z działalności GOPS za 2020 rok - przyjęte jednogłośnie przez 

obydwie komisje, 

 sprawozdanie z działalności GOK i bibliotek za 2020 rok - przyjęte jednogłośnie 

przez obydwie komisje, 

 sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy                  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca 

Wielka w poszczególnych latach 2019-2023 rok - przyjęte jednogłośnie przez 

obydwie komisje, 

 projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa  w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021 - przyjęty 

jednogłośnie przez obydwie komisje, 

 

 



 projekt uchwały w/s uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka                             

w poszczególnych latach 2021 – - przyjęty jednogłośnie przez obydwie komisje, 

 

 projekt uchwały w/s określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - 

przyjęty jednogłośnie przez obydwie komisje, 

 

 analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok - 

przyjęta jednogłośnie przez obydwie komisje, 

 

 ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej na rok 2020 z przyczyn obiektywnych, ponieważ nie wszystkie 

materiały się ukazały do dnia posiedzenia komisji, Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Pomocy zapewniła, że przed sesją zostaną one przesłane Radzie – wobec powyższego 

komisje nie omówiły i nie zaopiniowały zasobów pomocy społecznej. 

Zagadnieniem tym zajmie się Rada Gminy na dzisiejszej sesji. 

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka                      

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2020 rok -  przyjęte jednogłośnie przez obydwie komisje 

 

 projekt uchwały w/s skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka– Komisja Budżetowa 

większością głosów, przy 3 „ za” i 1 „wstrzymującym” przyjęła projekt uchwały.  

Komisja Polityki Społecznej również większością głosów 3 „za” i 1 „wstrzymujących” 

przyjęła projekt uchwały 

 

 

  projekt zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 - przyjęte jednogłośnie przez obydwie 

komisje 
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