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SPRAWOZDANIE 

z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka 

 

Wspólne posiedzenie Komisji odbyło się 14 grudnia 2021 roku. 

 

Zasadniczym tematem posiedzenia była analiza i zaopiniowanie projektu 

budżetu na 2022 rok  oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2022-2029. Wójt oraz Skarbnik Gminy odpowiedzieli 

na pytania zadawane przez radnych. Po zakończeniu dyskusji komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu gminy na 2022 rok. Komisja 

Budżetowa jednogłośnie, Komisja Polityki Społecznej większością głosów, przy 

4 głosach ”za” i 1 „wstrzymującym”. 

Ponadto – w wyniku głosowania obydwie komisje jednogłośnie wyraziły 

zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (emisję obligacji) na wkład 

własny w przebudowę i budowę dróg gminnych w miejscowości Klepaczka i 

Truskolasy ulica Cmentarna.   

Następnie Wójt poprosił Komisję o wyrażenie zgody odnośnie:  

- przeznaczenia środków pozyskanych na zwalczanie COVID 19, na zakup 

agregatów prądotwórczych na oczyszczalnie i ujęcia wody, tak aby przy braku 

zasilania była możliwość zapewnienia funkcjonowania tych bytowo 

najważniejszych sieci , czyli wodociągowych i kanalizacyjnych  - w wyniku 

głosownia obydwie komisje jednogłośnie wyraziły zgodę,  

- przeznaczenia środków z programu EFRR i EFS na inwestycje kanalizacyjne 

oraz na odnawialne źródła energii. – w wyniku głosowania obydwie komisje 

jednogłośnie wyraziły zgodę.    

 W kolejnym puncie Komisja Budżetowa i Komisja Polityki Społecznej  

zajęły stanowiska w sprawie: 

-  przyjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu 

terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do 

przypadających im zadań – Komisja Budżetowa 2 „za” i 2 „wstrzymujące”, 

Komisja Polityki Społecznej  2 „za” i 3”wstrzymujące” – w wyniku głosowania 

obydwie komisje poparły apel,  

- złożonego wniosku, dotyczącego odpłatnego przejęcia przez Gminę Wręczyca 

Wielka gruntu o pow. 0,2023 ha (droga wewnętrzna ul. Azaliowa),  położonego  



 

w Kalei, gm. Wręczyca Wielka – w wyniku głosowania obydwie komisję nie 

wyraziły zgody na odpłatne przejęcie przez gminę w/w gruntu, 

- złożonego wniosku, dotyczącego kupna działki o pow. 0,6690 ha, położonej w 

miejscowości Golce gm. Wręczyca Wielka –własność gminy Wręczyca Wielka 

– Komisja Budżetowa 3 „za” i 1 „wstrzymujący”, Komisja Polityki Społecznej 3 

„za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący” – komisję wyraziły zgodę na sprzedaż 

działki.  

Stanowisko komisji w sprawie: sprzedaży działek o pow. 0,5456 i 0,3044 ha, 

położonych w miejscowości Golce gm. Wręczyca Wielka oraz sprzedaży działki 

o pow. 0,6740 ha, położonej w miejscowości Piła Pierwsza, gm. Wręczyca 

Wielka – z powodu  niejasności i wątpliwości dalsza dyskusja nad w/w 

wnioskami została przesunięta na posiedzenie komisji w 2022 roku po 

otrzymaniu dodatkowych materiałów.  

 

Komisje następnie omówiły i zaopiniowały następujące projektu uchwał będące 

przedmiotem obrad dzisiejszej sesji:  

(nieobecnych było dwóch członków Komisji Budżetowej i jeden członek Komisji Polityki Społecznej ) 

 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok –zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez 

obydwie komisje, 

- projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2021/2022–

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

 - Dłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia 

we Wręczycy Wielkiej.  Ostatecznie  projekt ten został pozytywnie zaopiniowany 

przez obydwie komisje – Komisja Budżetowa 2 „za” i 1 „wstrzymujący”, 

Komisja Polityki Społecznej 3 „za” i 2 „wstrzymujące”, 

- projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych 

oświatowych jednostek budżetowych - zaopiniowany pozytywnie przez 

obydwie komisje – Komisja Budżetowa 3 „za”, Komisja Polityki Społecznej 4 

„za” i 1 „wstrzymujący”, 

- projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków  – zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

 



 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego –

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

- projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje,  

- projekt uchwały 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 –  

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje wraz z poprawką,  

- projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w 

budynkach wielolokalowych stanowiących własność Gminy Wręczyca 

Wielka oraz warunków udzielenia bonifikat i ich wysokości  –  zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje wraz z poprawkami,  

- omówienie zmian do budżetu gminy na 2021 rok oraz zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 – zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje.  

Kolejnym punktem posiedzenia było opracowanie i przyjęcie ramowych planów 

pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej na 2022  rok.  

 Komisja Budżetowa przyjęła jednogłośnie plan pracy Komisji 

Budżetowej bez wprowadzania zmian.  

 Komisja Polityki Społecznej po przedyskutowaniu propozycji zmian i 

tematyki spotkań przyjęła plan pracy Komisji Polityki Społecznej wraz ze 

zmianami.  

 Omówiono również plan pracy Rady Gminy na 2022 rok, który 

komisje wraz z poprawką zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie.   

 

 

 

            Przew. Komisji Budżetowej     Przew. Komisji Polityki Społecznej 

 Rady Gminy Wręczyca Wielka Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 

 Janusz Ogłaza Paweł Kocik

  

 


