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

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady 

Gminy Wręczyca Wielka, które odbyło się w dniu 15 lutego 2022 r. 

Na początku posiedzenia Komisje zapoznały się ze sprawozdaniami 

merytorycznymi z działalności klubów sportowych  i innych organizacji 

upowszechniających kulturę fizyczną w gminie Wręczyca Wielka za 2021 rok.  

Następny punkt posiedzenia poświęcony został Analizie kosztów utworzenia przez 

Gminę Wręczyca Wielka Samorządowego Zakładu Budżetowego lub Spółki prawa 

handlowego celem realizacji przez ten podmiot wybranych zadań gminy z zakresu 

użyteczności publicznej.  

Ponadto komisje analizowały Założenia na 2023 rok – Funduszu Sołeckiego. 

Zapoznały się z Inwestycjami drogowymi i ulicznymi  jak również z planami                    

i kosztami  na 2022 i 2023 r. oraz z Informacją na temat możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych do budżetu gminy.   

 

W trakcie posiedzenia Komisje zajęły pozytywne stanowiska w sprawie:  

➢ złożonego wniosku, dotyczącego kupna działki o numerze ew. 73 o pow. 

0,6690 ha położonego w miejscowości Golce, gm. Wręczyca Wielka – 

własności Gminy Wręczyca Wielka. 

(Głosowanie - Komisja Polityki Społecznej 5 „za” i 1 „wstrzymującym”. Komisja 

Budżetowa jednogłośnie 5 „za”) 

➢ złożonego wniosku, dotyczącego kupna działek o numerach ew. 68/1  o pow. 

0,5456 ha i 68/2 o pow. 0,3044 ha położonych w miejscowości  Golce, gm. 

Wręczyca Wielka – własność Gminy Wręczyca Wielka.  

(Głosowanie - Komisja Polityki Społecznej 5 „za” i 1 „wstrzymującym”. Komisja 

Budżetowa jednogłośnie 5 „za”) 

➢ złożonego wniosku, dotyczącego kupna działki o nr ew. 74 o pow. 0,6740 ha 

położonej w miejscowości Piła Pierwsza, gm. Wręczyca Wielka – stanowiącej 

własność Gminy Wręczyca Wielka.                                                                            

(Głosowanie - Komisja Polityki Społecznej 3 „za” 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”. 

Komisja Budżetowa  3 „za” 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący”) 



 

 

 

Komisje omówiły i zaopiniowały następujące materiały będące przedmiotem 

obrad dzisiejszej sesji: 

➢ sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Wręczyca Wielka - zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie przez 

obydwie Komisje, 

➢ 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 - zaopiniowane jednogłośnie 

pozytywnie przez obydwie Komisje, 

➢ projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka w 2022 roku - zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie przez 

obydwie Komisje wraz z autopoprawką, 

➢ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodzisko - 

zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje, 

➢ projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w 

budynkach wielolokalowych stanowiących własność Gminy Wręczyca 

Wielka oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości - zaopiniowane 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje 

➢ projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Wręczyca Wielka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach - zaopiniowane jednogłośnie 

pozytywnie przez obydwie Komisje 

➢ zmiany do budżetu gminy na 2022 rok oraz zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 - zaopiniowane jednogłośnie 

pozytywnie przez obydwie Komisje 

 

W sprawach różnych…. 

 

 Wójt poinformował radnych o możliwości pozyskania dofinansowania 80% na 

zakupu samochodu celem dowożenia dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Krzepicach. Komisje w drodze głosowania wyraziły zgodne na  zakup samochodu. 

Następnie Wójt  zaznajomił radnych z wnioskiem chęci dołączenia się do 

przebudowy drogi między Jeziorem a Łepkami. Zapytał radnych czy wyrażają zgodę 

na to by urząd  partycypował w kosztach budowy tej drogi. 

 



 

 

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej wyraziła zgodę (1 „za”,  

0 „przeciw”, 4” wstrzymujących”). Natomiast Komisji Budżetowa w wyniku 

głosowania nie wyraziła zgody (0 „za”,  2 „przeciw”, 3” wstrzymujących”) na 

percypowanie w kosztach budowy drogi Jezioro – Łebki. 

  

 

 

 

 

Przew. Komisji Budżetowej   Przew. Komisji Polityki Społecznej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka Rady Gminy Wręczyca Wielka 

          Janusz Ogłaza                                                                                     Paweł Kocik 

 

 


