
UCHWAŁA NR XXXV/304/21 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się ramowe plany pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok 
w brzmieniu załączników od nr 1 – do nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym stałych 
Komisji Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/304/21 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY 
Rady Gminy Wręczyca Wielka 

na 2022 rok 

Lp. Termin 
posiedzenia Tematyka posiedzenia 

 
 

1. 
 
 
 

 
 

luty 
 
 
 

1.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
2.Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji. 
3.Informacja o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
4.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy. 
5.Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym uwzględnieniem 
gminy Wręczyca Wielka - informacja przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy.  
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca 
Wielka. 
8.Informacja za rok 2021 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat   
tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury 
technicznej. 
9.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy. 

 
 

2. 

 
 

marzec 

1.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
2.Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji. 
3.Informacja o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
4.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy. 
5.Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca 
Wielka za 2021 rok. 
6.Informacja Wójta Gminy z działalności organizacji pozarządowych korzystających z 
rozstrzygnięć konkursowych w ramach kultury, kultury fizycznej, sztuki oraz ochrony 
dóbr dziedzictwa narodowego w gminie Wręczyca Wielka za 2021 rok.  
7.Planowane remonty na terenie gminy Wręczyca Wielka w 2022 roku na drogach 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  
8.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w tym 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb 
związanych z realizacją zadań. 
9.Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2022 roku. 
10.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy. 

 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

kwiecień  
 
 
 
 
 

1.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
2.Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji. 
3.Informacja o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
4.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy.  
5.Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Wręczyca 
Wielka. 
6.Przyjęcie informacji z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2021 rok:  
- Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek; 
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
7.Przyjęcie informacji z realizacji programów w 2021 roku:  
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii; 
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- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka. 
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca 
Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie za 2021 rok. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy. 

 
 

4. 

 
 

czerwiec 

1.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
2.Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji. 
3.Informacja o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
4.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy. 
5.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy, debata nad raportem. 
6.Podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.  
7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok; 
- opinia Komisji Budżetowej w sprawie wykonania budżetu, 
- stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,  
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
8.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.  

 
 
 

5. 

 
 
 

wrzesień 

1.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
2.Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji. 
3.Informacja o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
4.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy. 
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy z analizy oświadczeń 
majątkowych.  
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku 
szkolnym 2021/22. 
7.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy. 

 
 
 

6. 

 
 
 

listopad 

1.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
2.Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji. 
3.Informacja o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
4.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy. 
5.Podjęcie uchwał w sprawach podatkowych na 2023 rok. 
6. Stan przygotowania gminy do sezonu zimowego 2022/23. 
7.Przyjęcie „Rocznego Programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2023 rok”. 
8.Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca 
Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025, za lata 2020-2021.  
9.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy. 

 
7. 

 
grudzień 

1.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
2.Informacja z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji. 
3.Informacja o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
4.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy. 
5.Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. 
6.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 
2023-2029. 
7.Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok. 
8.Przyjęcie ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 
2023 rok. 
9.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy. 

Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, może być zweryfikowana na skutek 
potrzeb wynikających z bieżącej działalności. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/304/21 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY 
Komisji Rewizyjnej 

na 2022 rok 

Lp. Termin 
posiedzenia Tematyka posiedzenia 

1. luty/marzec 

1.Analiza wpływów za wodę, ścieki i odpady komunalne oraz koszty utrzymania 
wodociągów i oczyszczalni ścieków w 2021 roku. 
2.Ocena zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku. 
3.Analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych w roku 2021 
z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Wręczyca Wielka. 

2. maj 

1.Analiza sprawozdania finansowego za 2021 rok. 
2.Analiza wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego i opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej: 
- opinia Komisji o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy, 
- stanowisko Komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

3. wrzesień 

1.Analiza wydatków za I półrocze 2022 roku w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. 
2.Analiza wydatków gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2022 
roku. 

4. grudzień 

1.Analiza projektu budżetu gminy na 2023 rok. 
2.Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach, zwolnieniach 
i rozłożeniach na raty należności podatkowych za III kwartały 2022 roku. 
3.Opracowanie planu pracy na 2023 rok. 

5. cały rok Realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli 

Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, może być zweryfikowana na skutek 
potrzeb wynikających z bieżącej działalności. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Małgorzata Zatyka 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/304/21 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

na 2022 rok 

Termin 
posiedzenia Tematyka posiedzenia 

w miarę potrzeb Rozpatrywanie skarg na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz wniosków bądź petycji kierowanych do Rady Gminy. 

Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, może być zweryfikowana na               
skutek potrzeb wynikających z bieżącej działalności. 

Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

Jakub Winecki  
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/304/21 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY 
Komisji Budżetowej 

na 2022 rok 

Lp. Termin  
posiedzenia Tematyka posiedzenia 

1. luty 

1.Fundusz Sołecki – założenia na 2023 rok. 
2.Oświetlenie uliczne – koszty oświetlenia za 2021 rok oraz planowanie inwestycji 
w tym zakresie na rok 2022 i 2023. 
3.Inwestycje drogowe – planowanie i koszty w 2022 roku.  
4.Informacja na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych do budżetu 
gminy. 
5.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca 
Wielka.  
6.Informacja za rok 2021 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat 
tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania 
infrastruktury technicznej. 

2. marzec 

1.Informacja na temat: 
- zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2021 roku; 
- zdolności kredytowej gminy; 
- umorzeń podatków w 2021 roku. 
2.Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady i czynsz oraz podatku 
od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości za 2021 rok. 

3. kwiecień 
1.Sprawozdanie z działalności GOK i bibliotek za 2021 rok. 
2.Sprawozdanie z działalności GOPS za 2021 rok. 
3.Koszty zimowego utrzymania dróg. 

4. maj / czerwiec 1.Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

5. wrzesień 

1.Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. 
2.Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób 
prawnych i fizycznych za I półrocze 2022 roku oraz o działaniach podejmowanych 
przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń. 

6. listopad 1.Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. 
2.Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych do budżetu gminy. 

7. grudzień 

1.Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029. 
2.Opracowanie i przyjęcie ramowych planów pracy Komisji na 2023 rok. 
3.Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2023 rok. 

8. w ciągu całego 
roku 

1.Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy. 
2.Dokonywanie rozstrzygnięć w bieżących sprawach. 

Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, może być zweryfikowana na skutek 
potrzeb wynikających z bieżącej działalności. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

Janusz Ogłaza 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/304/21 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY 
Komisji Polityki Społecznej 

na 2022 rok 

Lp. Termin  
posiedzenia Tematyka posiedzenia 

1. styczeń 

1.Działalność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” – informacja 
przedstawiciela. 
2.Działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego informacja przedstawiciela. 

2. luty 

1.Fundusz Sołecki – założenia na 2023 rok. 
2.Przyjęcie sprawozdań merytorycznych z działalności klubów sportowych i innych 
organizacji upowszechniających kulturę fizyczną w gminie Wręczyca Wielka za 2021 
rok. 
3.Oświetlenie uliczne – koszty oświetlenia za 2021 rok oraz planowanie inwestycji w 
tym zakresie na rok 2022 i 2023. 
4.Inwestycje drogowe – planowanie i koszty w 2022 r. 
5.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca 
Wielka.  
6.Informacja za rok 2021 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat 
tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania 
infrastruktury technicznej.  

3. marzec 

1.Informacja dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy. 
2.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, 
w tym Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok oraz przedstawienie 
potrzeb związanych z realizacją zadań. 
3.Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2022 roku. 
4.Działalność Gminnej Spółki Wodnej - informacja przedstawiciela.  

4. kwiecień 

1.Sprawozdanie z działalności GOK i bibliotek za 2021 rok. 
2.Sprawozdanie z działalności GOPS za 2021 rok. 
3.Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok. 
4.Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka 
za 2021 rok. 
5.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i demograficznej na rok 2021. 
6.Analiza arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023. 
7.Opieka gminy nad miejscami pamięci narodowej. 

5. maj / 
czerwiec 

1.Informacja nt. sytuacji panującej w placówkach oświatowych z terenu gminy 
Wręczyca Wielka – prezentacja Dyrektorów szkół. 
2.Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie 
wakacji. 
3.Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw 
oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy. 
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6. wrzesień 

1.Działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
2.Informacja z realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za I półrocze 2022 r.  
3.Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2021/2022. 

7. listopad 

1.Zaopiniowanie „Rocznego Programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka                         
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2023 rok”. 

2.Zaopiniowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 ”, za  lata 2020-
2021. 

8. grudzień 

1.Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029. 

2.Opracowanie i przyjęcie ramowych planów pracy Komisji na 2023 rok 
oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2023 rok. 

3.Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. 

9. w ciągu roku 1.Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy. 
2.Dokonywanie rozstrzygnięć w bieżących sprawach. 

Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, może być zweryfikowana na skutek 
potrzeb wynikających z bieżącej działalności. 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka  

Paweł Kocik 
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