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RG.0002.5.2021                 
       

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

Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 18 czerwca 2021 roku     
 

w sprawie zwołania XXVIII 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 XXVIII sesję zwyczajną Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Proponuję następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 

5. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    

6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 

8. Wnioski. 

9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2020 rok, debata nad raportem. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania.  

11.  Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok: 

1) wystąpienie Wójta Gminy,  

2) dyskusja, 

3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka, 

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka za rok 2020. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych oraz placów 

zabaw i altan na terenie Gminy Wręczyca Wielka,  

2) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

3) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 

2021/2022, 

4) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku, 

5) 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, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntu o nr ewid.: 463/3, 

o pow. 0,0344 ha położonego w miejscowości Długi Kąt, gm. Wręczyca Wielka wraz                                       

z wypłatą wynagrodzenia za nabyte na własność budynki i inne urządzenia, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych 

najemców, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Golce. 
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13. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 

należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 

Ordynacja Podatkowa, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,                   

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 

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

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 

14. Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 

15. Zamknięcie obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                   

 

                                        

Sesja  Rady  Gminy odbędzie  się  w  dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) 

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 








