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Załącznik Nr 5 
do Protokołu Nr XXXIV/21 
z dnia 26 listopada 2021 r.  

 

 

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

z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady 

Gminy Wręczyca Wielka. 

W okresie od ostatniej sesji odbyło się jedno wspólne posiedzenie 

obydwu Komisji w dniu 10 listopada 2021 roku. 

 

 

Na początku posiedzenia Radna Pani Anita Toborek złożyła 

wniosek, aby przystąpić do akcji i wraz ze wszystkimi szkołami o godzinie 

11:00 zaśpiewać  Hymn Polski. Komisja Budżetowa jednogłośnie przyjęła wniosek 

Komisja Polityki Społecznej - 5 głosy „za” 1 głos „wstrzymujący" również poparła 

wniosek.  

 

Następnie komisje zapoznały się  z informacją na temat pozyskanych 

środków zewnętrznych do budżetu gminy oraz propozycją stawek 

podatków i opłat lokalnych na 2022 rok - komisje informację przyjęły 

jednogłośnie 

 

Po zapoznaniu się z informacjami komisje jednogłośnie zajęły 

pozytywne stanowisko w sprawie złożonego wniosku, dotyczącego 

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Wręczyca Wielka gruntu 

znajdującego się  w miejscowości Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka. 

 

Ze spraw będących przedmiotem opinii na dzisiejszą sesję 

obydwie komisje zaopiniowały: 

- projekt uchwały 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” -  

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka - zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2028. Projekt uchwały 

został  – zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, wraz ze 

zmianami wprowadzonymi z wniosku Radnej Pani Anity Toborek. W 

zawiązku  z  tym,  iż  projekt  uchwały  po wprowadzeniu poprawek  
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- trafił na ponowne konsultacje Przewodniczący Rady Pan Marek 

Prubant złożył wniosek o treści „jeżeli konsultacje przyniosą dodatkowe 

zmiany to prosi  o przesunięcie i ponowne omówienie w/w projektu uchwały na 

posiedzeniach komisji  w następnym miesiącu” – wniosek ten został 

jednogłośnie przyjęty, 

- projekt uchwały 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- zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 

przez obydwie komisje, 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na 

okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości 

gruntowych - zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje. 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu 

położonego w miejscowości Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka - 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

gruntu położonego w miejscowości Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka - 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

- projekt uchwały 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 - zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

- projekt uchwały 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- zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 

wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka – 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, wraz 

z autopoprawkami wprowadzonymi przez Panią Sekretarz, 

- omówienie zmian do budżetu gminy na 2021 rok oraz zmian                          

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 - zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 
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- projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka – po długiej dyskusji i po zapoznaniu się z opinią  

prawną Komisja Budżetowa jak i również Komisja Polityki Społecznej 

jednogłośnie wstrzymały się od głosu – tym samy nie zajęły stanowiska 

w sprawie.   

 

 

 

 

 

 

 

 Przew. Komisji Budżetowej Przew. Komisji Polityki Społecznej 

 Rady Gminy Wręczyca Wielka Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

 Janusz Ogłaza Paweł Kocik 


