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RG.0002.12.2021                 

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

Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 21 grudnia 2021 roku     

 

w sprawie zwołania XXXV 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 XXXV 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 w okresie międzysesyjnym. 

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

8. Wnioski. 

9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2029:  

1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach      

z dnia 14 grudnia 2021 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata                   

2022- 2029,  

2) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca  

Wielka na lata 2022-2029.  

10. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:  

1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

z dnia 14 grudnia 2021 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie 

uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem,  

2) odczytanie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy, 

3) dyskusja,  

4) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

5) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok  

2022,  

6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.  

11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego 

udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, 

2) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia                  

we Wręczycy Wielkiej, 

3) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca 

Wielka na rok szkolny 2021/2022, 

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

warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, 

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

położonej w miejscowości Golce, 
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8) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości                   

za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka, 

9) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

10) w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy                        

na 2022 rok, 

11) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, 

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

13) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata                   

2021-2029. 

12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 

13. Zamknięcie obrad XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 

 

Sesja  Rady  Gminy odbędzie  się  w  dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek)      

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

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                         Marek Prubant  








