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RG.0002.11.2021                 

 

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

Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 19 listopada 2021 roku     

 

w sprawie zwołania XXXIV 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXIV 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: 18 września 2021 r., 28 września 2021 r.,                                     

26 października 2021 r. oraz 05 listopada 2021 r.  

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 w okresie od 28 września 2021 r. 

7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 września 2021 r. 

8. Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2021/22. 

9. Wnioski. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka,   

2) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego w miejscowości Brzezinki, 

gm. Wręczyca Wielka, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego w miejscowości Brzezinki, 

gm. Wręczyca Wielka, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę w Pierzchnie, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych 

dzierżawców nieruchomości gruntowych, 

6) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków                           

na terenie Gminy Wręczyca Wielka, 

7) w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok                    

od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej                   

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

8) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, składanej przez 

właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka                      

a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie 

zapewnienia w roku 2022 bezpłatnego transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno 

do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy Gminie Kłobuck, 

10) 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 2022 rok”, 

11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka, 

12) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2022-2028. 
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11. 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. 

12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 

13. Zamknięcie obrad XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 

 

                                                 

Sesja  Rady  Gminy odbędzie  się  w  dniu 26 listopada 2021 r. (piątek)      

o godz. 12:00  w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                        Marek Prubant  








