
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXI/21 

z dnia 28 września 2021 r.  

 

S P R A W O Z D A N I E 

z pracy wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji 

Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, które 

odbyło się w dniu 14 września 2021 r. 

 

 Na początku posiedzenia Komisje przeanalizowały i jednogłośnie 

zaopiniowały wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku.  

 

 Następnie Komisje zapoznały się z informacją o realizacji 

zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych                     

i fizycznych za I półrocze 2021 roku oraz o działaniach podejmowanych 

przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń jak również                      

z informacją z realizacji programu wspierania finansowego gmin                    

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za                 

I półrocze 2021 r. Komisje nie wniosły żadnych uwag zatem 

informacje zostały pozytywnie jednogłośnie przyjęte. 

 

Ponadto zajęły one następujące stanowiska:  

 

➢ w sprawie wsparcia finansowego na rzecz Warsztatu Terapii 

Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział 

Regionalny w Hutce Komisja Budżetowa przy jednym głosie 

wstrzymującym zajęła pozytywne stanowisko oraz Komisja 

Polityki Społecznej jednogłośnie przychyliła się do wsparcia 

finansowego, 

➢ w sprawie złożonego wniosku dotyczącego kupna 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodzisko 

gm. Wręczyca Wielka – stanowiącej własność Gminy Wręczyca 

Wielka (wniosek mieszkańca) – stanowiska obydwu komisji 

jednogłośnie pozytywne, 

➢ w sprawie zmiany stawek dotyczących dzierżawy lokali 

użytkowych w ramach mienia gminy (wniosek Komisji 

Rewizyjnej)- Komisja Budżetowa jednogłośnie zajęła 

pozytywnie stanowisko natomiast Komisja Polityki 

Społecznej przy jednym głosie „przeciw” również zajęła 

pozytywne stanowisko, 

 



 

 

 

➢ w sprawie przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków                   

w jednostkach OSP z Gminy Wręczyca Wielka (wniosek Komisji 

Rewizyjnej) po dłuższej dyskusji i zaczerpnięciu opinii prawnej 

zarówno Komisja Budżetowa jak również Komisja Polityki 

Społecznej przy jednym głosie „wstrzymującym” zajęły 

pozytywne stanowisko.  

 

 

 

Komisje omówiły i zaopiniowały następujące projekty 

uchwał i sprawy będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji: 

 (podczas głosowań dwóch członków Komisji Polityki Społecznej było nieobecnych  i jeden 

członek Komisji Budżetowej) 

 

➢ informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2020/2021 - zaopiniowano 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje, 
 

➢ projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                        

i mieszkaniach chronionych - zaopiniowano jednogłośnie 

pozytywnie przez obydwie Komisje, 

 

➢ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym - zaopiniowano 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje, 

 

➢ projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka  - zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie przez 

obydwie Komisje, 

 

➢ projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie nazwy 

miejscowości Osada Leśna - zaopiniowano jednogłośnie 

pozytywnie przez obydwie Komisje, 

 

➢ projekt uchwały w sprawie skargi do sądu administracyjnego  

na rozstrzygnięcie nadzorcze - zaopiniowano jednogłośnie 

pozytywnie przez obydwie Komisje, 



 

 

 

➢ omówienie zmian do budżetu gminy na 2021 rok oraz zmian                    

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 - 

zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje. 

 

  W sprawach różnych Wójt  powiedział o bardzo ważnej 

kwestii, jaką jest planowanie z Funduszu Odbudowy. Wszelkie 
działania proekologiczne mają być adresowane do tzw. spółdzielni 

lub klastrów energetycznych na terenie naszego regionu. Jest 

propozycja stworzenia klastra dla Subregionu  Śląskiego.                             
Powiat kłobucki byłby osobnym klastrem.  

Wkład i przygotowanie w taką inicjatywę dla naszej gminy został 

wycenione na 18 400,00 brutto. Następnie Wójt zapytał radnych — 
czy gmina ma przystępować i podpisywać taką umowę, czy z tej 

umowy zrezygnować – po dłuższej dyskusji radni wyrazili 

zgodę na przystąpienie do tworzenia dokumentacji w tym 
zakresie.   

 

Radni zapoznali się również z: 
 

➢ informacją o kosztach koszenia trawy na poboczach dróg 

gminnych w latach 2018 -2020, 
➢  informacją o kosztach  utrzymania zimowego  dróg w latach 

2017 – 2021, 

➢ różnicy w kosztach faktycznie poniesionych przez gminę na 
utrzymanie porządku, napraw i innych prac na placach zabaw                   

i placach wiejskich  a kwotach przeznaczonych na te cele przez 

mieszkańców z funduszu sołeckiego. 
 
 

   

 

 

 

              Przew. Komisji Budżetowej Przew. Komisji Polityki Społecznej 

            Rady Gminy Wręczyca Wielka                                              Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

             Janusz Ogłaza                                                                               Paweł   Kocik 


