
Załącznik Nr 4  

do Protokołu Nr XLI/22 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka. 

 

W okresie od ostatniej sesji odbyło się jedno wspólne posiedzenie w dniu       

15 czerwca 2022 roku. 

 

Na początku posiedzenia Komisji, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego    

w Kalei Pani Mariola Wróbel wraz z przedstawicielami nauczycieli, rodziców  

oraz dzieci, złożyła Wójtowi, Przewodniczącemu Rady i całej Radzie Gminy 

Wręczyca Wielka podziękowania za ogromne starania w pozyskaniu środków 

na rozbudowę ich placówki. 

 

Następnie radni wysłuchali zaproszonych na posiedzenie Dyrektorów szkół                

i przedszkoli z terenu gminy, którzy przedstawili informację na temat sytuacji 

panującej w zarządzanych przez nich placówkach oświatowych.  

Największym problemem Dyrektorów, z jakimi borykają się w tym momencie,  

są pogłębiające się problemy finansowe.  

 

Po wysłuchaniu Dyrektorów, zarówno Wójt jak i Przewodniczący Rady Gminy, 

zwrócili się do zaproszonych przedstawicieli Związków Zawodowych                 

o postulowanie na szczeblu rządowym, nie tylko o podwyżki dla nauczycieli       

o których sami mówili, ale również o to, by  podwyżki te były finansowane         

w całości z budżetu państwa w subwencji oświatowej, a nie jak do tej pory – 

znaczna część podwyżek  obarczała  samorządy. 

Istotnym byłoby również, wskazanie w ubieganiu się o środki na oświatę,          

iż polityka prorodzinna państwa powinna w konsekwencji wspierać samorządy 

również w postaci subwencji na przedszkola dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Ubieganie się przez Związki Zawodowe o wypłatę należnych samorządowi 

subwencji czy dotacji na Oświatę na szczeblu rządowym – ma szczególne 

znaczenie, gdyż tylko w przypadku podejmowania wspólnych starań z Gminą – 

realne mogą być wymierne efekty. 

Z kolei żądania płacowe skierowane wyłącznie do organów gminy, mogą 

spowodować całkowitą zapaść finansową samorządu, z uwagi na pogarszającą 

 



 

się złą sytuację finansową, będącą w dużej mierze następstwem wieloletniego 

niedofinansowania Oświaty ze strony Państwa. W konsekwencji wywalczone 

podwyżki skutkowałyby redukcją etatów. 

 

Z przewidzianych na posiedzenie innych spraw, Komisje zapoznały się 

z informacją o planie remontów w placówkach oświatowo - wychowawczych        

w okresie wakacji oraz informacją o stanie technicznym i użytkowym 

ogólnodostępnych placów zabaw, a także siłowni zewnętrznych  na terenie 

gminy. 

 

Komisja Budżetowa i Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowały 

wykonanie budżetu gminy za 2021 rok. (Komisja Polityki Społecznej – przy 1 

głosie „wstrzymującym się”, Komisja Budżetowa - jednogłośnie)  

 

Członkowie obu Komisji jednogłośnie zajęli negatywnego stanowisko                

w sprawie wniosku dotyczącego kupna działki położonej w miejscowości 

Truskolasy.  

 

Ponadto Komisje: 

 

- negatywnie zaopiniowały wniosek KGW Kobiecej Grupy Wsparcia z Czarnej 

Wsi o wsparcie finansowe lub rzeczowe na realizację działań przy organizacji 

Drugiej Gminnej Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca 

Wielka pod hasłem „Społecznie pożyteczni” (Komisja Budżetowa – przy 1 

głosie „wstrzymującym się”, Komisja Polityki Społecznej - przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”) 

 

- jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały raport o stanie gminy Wręczyca 

Wielka za 2021 r.  

 

Z innych spraw będących przedmiotem posiedzenia członkowie Komisji 

pozytywnie zaopiniowali następujące materiały na najbliższą sesję: 

1) projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej                           

w miejscowości Wręczyca Wielka nazwy „Sosnowa” - obie Komisje  

jednogłośnie  

 



2) projekt uchwały w sprawie nadania drogom wewnętrznym                     

w miejscowości Truskolasy nazw „Księżycowa” i „Gwiezdna”                 

- obie Komisje  jednogłośnie 

 

3) projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa       

w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2022/2023 - obie Komisje  

jednogłośnie 

 

4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny      

na lata 2022-2024 w Gminie Wręczyca Wielka - obie Komisje  

jednogłośnie 

 

5) omówienie zmian do budżetu gminy na 2022 rok oraz zmian                    

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 (Komisja 

Budżetowa - jednogłośnie, Komisja Polityki Społecznej                            

przy 1 głosie „wstrzymującym się”) 

 

W sprawach różnych Komisje zapoznały się z podaniem KGW Golce w 

sprawie udostępnienia pomieszczeń gospodarczych mieszczących się w Golcach 

pod nr 72. W trakcie dyskusji w tym temacie, członkowie wyrazili opinię,          

iż osobą decyzyjną w tym temacie jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka. 

Członkowie Komisji zgłosili pytania i wnioski w sprawach bieżących, 

dotyczących jakości wody pitnej oraz naprawy nawierzchni dróg, na które Wójt 

Gminy udzielił odpowiedzi wyjaśniających.  

 

 

 

           Przew. Komisji Budżetowej    Przew. Komisji Polityki Społecznej 

         Rady Gminy Wręczyca Wielka     Rady Gminy Wręczycy Wielka 

 

        Janusz Ogłaza                    Paweł Kocik 

 

 

 

 

 

  

 


