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

z pracy wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji 

Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, które 

odbyło się w dniu 15 września 2022 r. 

 

 Na początku posiedzenia radni przekazali swoje oczekiwania, wnioski 

oraz prośby do realizacji na terenie Gminy Wręczyca Wielka – Radnym 

Powiatu kłobuckiego. Następnie głos zabrali zaproszeni radni z powiatu  - 

jakie zadania i prace zostały wykonane na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

oraz jakie przedsięwzięcia zostały do zrealizowania.  

 

Radni zapoznali się także z informacją nadesłaną przez Zespół Opieki 

Zdrowia w Kłobucku. W kolejnym punkcie posiedzenia na podstawie 

prezentacji oraz otrzymanych materiałów  Wójta przedstawił aktualny stan 

mienia gminy. Zostały szczegółowo omówione grunty oraz zarządzenia 

zmieniające w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu pod 

prowadzenie działalności gospodarczej oraz gruntu pod garażami, pod 

ogródkami działkowymi i grunt do użytkowania rolniczego.  

 

Komisja również przeanalizowały i jednogłośnie zaopiniowały nie wnosząc 

żadnych uwag: 

➢ wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku, 

➢  informację o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat 

lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2022 roku 

oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy 

ściągalności zadłużeń, 

➢  informację z realizacji programu wspierania finansowego gmin                    

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

za I półrocze 2022 r.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ponadto Komisja Budżetowa i Komisja Polityki Społecznej zajęły 

następujące stanowiska:  

 

➢  w sprawie prośby o uzyskanie zgody Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka na bezpłatny dowóz do Szkoły Specjalnej                               

w Częstochowie przyjęły  informację  Przewodniczącego Komisji 

Polityki Społecznej o podpisaniu z Panią stosownej umowy z Wójtem 

Gminy (ws. zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego 

oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do szkoły). Równocześnie 

Komisje Rady Gminy jednogłośnie zajęły stanowisko, iż nie są 

władne w przedmiocie Pani prośby.  

➢ w sprawie złożonego wniosku dotyczącego wykupu przez Gminę 

Wręczyca Wielka, utwardzonych działek o numerach 251/2 i 251/6 

stanowiących całość o szerokości 8 m i długości 142 m, będących 

własnością osoby fizycznej – W wyniku głosowania Komisja Polityki 

Społecznej jak również Komisja Budżetowa nie wyraziły zgody na 

wykup przez Gminę Wręczyca Wielka utwardzonych działek.  

➢ w sprawie złożonego wniosku dotyczącego możliwości 

dzierżawy części nieruchomości gruntowej o pow. 61 m2  

stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka – obydwie 

komisje jednogłośnie wyraziły zgodę na dzierżawę ww. gruntu, 

➢ w sprawie złożonego wniosku dotyczącego 

przedłużenia/kontynuowania umowy dzierżawy gruntu  z 

przeznaczeniem do użytkowania rolniczego oznaczonego nr ewid. 

dz. 343/2 o pow. 0,1074 ha położonego w msc. Hutka, gm. 

Wręczyca Wielka  - Komisje jednogłośnie przegłosowały wniosek 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej, że nie wyrażają zgody na 

dzierżawę, natomiast przeznaczają działkę na sprzedaż,   

➢ w sprawie złożonego wniosku dotyczącego wykupu przez 

Gminę Wręczyca Wielka działki   o powierzchni 0,0094 ha 
oznaczoną nr ewid. dz. 1252/1 wraz z budynkiem 

użytkowym położonym w miejscowości Truskolasy gm. 

Wręczyca Wielka – Komisje jednogłośnie odrzuciły ww. wniosek, 

➢  w sprawie złożonego wniosku dotyczącego zbycia na rzecz 

Gminy Wręczyca Wielka działki gruntu o nr ewid. 702/1, o 

powierzchni 0,2571 ha, położonej w Grodzisku gm. Wręczyca 

Wielka, stanowiącej własność osoby fizycznej– Komisje 

jednogłośnie odrzuciły wniosek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Komisje również omówiły i zaopiniowały następujące 

projekty uchwał i sprawy będące przedmiotem obrad 

dzisiejszej sesji: 

 (podczas głosowań jeden członków Komisji Polityki Społecznej było nieobecnych  i jeden 

członek Komisji Budżetowej) 

 

➢ informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2021/2022 - zaopiniowano 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje, 
 

➢ projekt uchwały 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 - 

zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje, 

 

➢ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca 

Wielka - zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie przez obydwie 

Komisje, 

➢ projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – drzew z 

gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) - zaopiniowano 

jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje wraz z 
autopoprawkom,  

➢ projekt uchwały w sprawie przejęcia od Województwa 
Śląskiego zadania pn. „Zarządzanie przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich 

w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka”   - 

zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje, 
 

➢ projekt uchwały 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    - zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie 
przez obydwie Komisje, 
 
 



 
 

 
➢ projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy 

świadczonej przez Gminę Wręczyca Wielka na rzecz obywateli 

Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa ”   - zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie przez 

obydwie Komisje, 
 

➢ projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr IV/43/19 Rady Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 

Wręczycy Wielkiej - zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie przez 
obydwie Komisje, 

➢ omówienie zmian do budżetu gminy na 2022 rok oraz zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 - 

zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie przez obydwie Komisje. 
 

 

W sprawach różnych komisje zapoznały  się z wnioskiem w sprawie  

„...urealnienia kosztów związanych z użytkowaniem obiektu                               

w Truskolasach do poziomu pozwalającego na korzystanie   z niego 

klubom piłkarskim z terenu Gminy Wręczyca Wielka”, Po wysłuchaniu 

Wójta Gminy, Radni nie podejmowali dyskusji, zajmując stanowisko, iż 

Komisje nie są stroną w rozpatrywaniu kosztów związanych                                

z korzystaniem z boiska, a jedynie mogą uwzględnić deklaracje Pana 

Wójta  o rozmowie z Panią Dyrektor. 

Następny wniosek dotyczył poparcia Stanowiska Związku Gmin Śląska 

Opolskiego wobec ogromnych cen za energię elektryczną dla miast, gmin                    

i instytucji komunalnych – w wyniku głosowania Komisja Budżetowa nie 

poparła wniosku natomiast Członkowie Komisji Polityki Społecznej 

wstrzymali się od głosu.  

   

 

 

 

              Przew. Komisji Budżetowej Przew. Komisji Polityki Społecznej 

            Rady Gminy Wręczyca Wielka                                              Rady Gminy Wręczyca Wielka 
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