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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 marca 2022 rok 

 

 Na początku posiedzenia komisje wysłuchały zapytania 

przedstawicieli zespołu Wręczynki PLUS uczestniczących na posiedzeniu 

komisji. Radni dłuższy czas dyskutowali o możliwości wsparcia 

finansowego zespołów śpiewaczych      działających  na terenie      Gminy 

Wręczyca Wielka. Komisje ostatecznie stanęły na stanowisku, że jeżeli 

znajdą się środki w budżecie dla zespołów, to takie stanowisko przez 

radnych zostanie poparte.   

 

W dalszej części posiedzenia komisje przeanalizowały: 

 informację na temat zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2021 

roku, zdolności kredytowej gminy i umorzeń podatków w 2021 roku; 

 Informację dotyczącą gospodarki odpadami na terenie gminy; 

 informację z działalności Gminnej Spółki Wodnej.  

 ściągalność opłat za wodę, ścieki, odpady i czynsz oraz podatku od 

środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości za 

2021 rok; 

         W punkcie tym Pan Radny Artur Klorek zwrócił uwagę na wysokie 

koszty pocztowe ponoszone przez gminę na dostarczanie pism 

windykacyjnych. Powiedział, że Sołtysi otrzymali podwyżkę więc on by 

prosił, aby takie pisma roznosili. Zadeklarował też, że  w swoim okręgu 

wyborczym może takie pisma roznosić. Pan Radny złożył wniosek o 

zorganizowanie w tej sprawie spotkania z Sołtysami. 

W wyniku głosowania  Komisja Budżetowa (3 „za”, 1 „przeciw”                                    

1 „wstrzymujący”, poparła wniosek, natomiast Komisja Polityki Społecznej 

(1 „za”, 4 „przeciw” ) nie poparła wniosku o spotkanie Radnych Gminy                        

z Sołtysami na temat ewentualnego dostarczania przez nich pism 

urzędowych mieszkańcom. 

 

 



 

 

 

W następnej kolejności Komisja Budżetowa i Komisja Polityki Społecznej 

zajęły stanowisko w sprawie pomocy w dofinansowaniu zakupu nowego 

ogrzewania w OSP Klepaczka, w wyniku głosowania przedmiotowe pismo 

zostało przekazane wójtowi jako wniosek do budżetu gminy na przyszły 

rok.  

 

W kolejnym punkcie Komisja Budżetowa i Komisja Polityki Społecznej 

omówiły i zaopiniowały następujące projekty uchwał i materiały 

będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji: 

(podczas głosowań jeden członek Komisji Polityki Społecznej był nieobecny): 

 

- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz  Programu 

Wspierania Rodziny   w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2021 za 2021 rok  - 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

 

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki  i 

soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego 

zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - 

zaopiniowany negatywnie przez obydwie komisje (Komisja Budżetowa jednogłośnie, 

Komisja Polityki Społecznej 4 „za”,0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”), 

 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2022 – 2024 - zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez obydwie komisje, 

 

- projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki – w wyniku głosowania uchwała nie została pozytywnie 

zaopiniowana przez obydwie komisje  (Komisja Budżetowa 2 „za”,  3 „przeciw”              

0 „wstrzymujących, Komisja Polityki Społecznej 1 „za”, 3 „przeciw”,                             

1 „wstrzymujący”), 

 

- projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków 

stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok - zaopiniowany 

pozytywnie przez obydwie komisje (Komisja Budżetowa 3 „za”, 2 „przeciw”,                      

0 „wstrzymujących” Komisja Polityki Społecznej 3 „za” 1 „przeciw”,                               

1 „wstrzymujący”),  

 

- omówienie zmian do budżetu gminy na 2022 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2022 – 2029- zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez 

obydwie komisje, 



 

 

 

W czasie posiedzenia komisje przegłosowały: 

  wniosek  Przewodniczacego Rady Gminy Pana Marka Prubanta o to, 

aby wszystkie pisma kierowane do Przewodniczące Rady Gminy lub 

Rady Gminy zostały przekazywane (przez Przewodniczącego Rady) 

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem dalszego procedowania 

pisma. W wyniku głosowania obydwie komisje jednogłośnie poparły 

wniosek. 

 Zapytanie  Pana Wójta Gminy czy Radni wyrażają zgodę ( jeżeli 

znajdą się jakieś środki w tego rocznym budżecie na zwiększenie 

puli konkursowej) na rozpisanie konkursu na działalność sportową 

na terenie Klubu Junior Szarlejka. W drodze głosowania obie 

komisje jednogłośnie wyraziły zgodę.  
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