
RADA CXMINY 
42-130 Wręczyca Wielka 

woj. śląskie 

RG.0002.7.2022 

Wręczyca Wielka, 2022-09-20 

POSTANOWIENIE 

Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wiełka 

z dnia 20 września 2022 rokn 

w spmwie zwołania XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 l'. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 l'. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję zwyczajną Rady Gminy WI'ęczyca Wielka. 

Proponuję następujący porządek obrad: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
5. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od ostatniej sesji. 
8. Wnioski. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy z analizy oświadczeI1 

majątkowych. 

10. Informacja o stanie realizacji zadaI1 oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 
2021122. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 
l) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Wręczyca Wielka, 

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, 

3) w sprawie wyznaczenia miejsca 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, 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/358/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 
28 września 20 l O l'. W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Truskolasy, 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIIl260/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 marca 
2013 l'. W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grodzisko, 

6) zmieniająca uchwałę Nr IV/43/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 l'. 

W sprawie uchwalenia Statutu Gmimlego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy 
Wielkiej, 

7) w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Wręczyca Wielka na rzecz 
obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paI1stwa, 

8) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody -
drzew z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), 

9) w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania pn. "Zarządzanie przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach 
administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka". 
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12. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, 
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2029. 

13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 
14. Zamknięcie obrad XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) 

o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

ul. Sienkiewicza 1,42-130 Wręczyca Wielka 

PRZEW 
Rad 



Wójt Gminy Wr ęczyca Wielka 
woj. ŚląskIe 

42-130 Wręczyca Wielka 
tel. 34-3170-034 fax 34-3170-215 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZACYCH W SESJI RADY GMINY: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.I), 
zwane dalej "RODO", informuję iż: 

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą 
przy ul. Sienkiewicza l, 42-130 Wręczyca Wielka, tel. (34) 317-02-45, e-mail: ug@wreczyca
wielka.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: inspektor@odocn.pl. nr telefonu 602762036; 

3. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe osób uczestniczących w sesji, gdyż jest to 
niezbędne do wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego, wynikającego z art. 20 ust. I b 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późno zm.): 
"Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty" oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia (RODO); 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom fizycznym i prawnym w ramach 
ciążącego na samorządzie gmilmym obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 6 września 200 l r. 
o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902); 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacj i celu 
określonego w pkt 3, a po tym czasie - zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 

w przepisach powszeclmie obowiązującego prawa; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, i ż przetwarzanie danych osobowych PanilPana narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 

z Oslńskl 


