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SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY GMINY NĘDZA 

25.11.2016 roku 
godz.801 

 

PROTOKÓŁ NR   XLI /  2016 

 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 

Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 801 - stwierdzając prawomocność 
obrad; na sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2016r. przybyło 11 
radnych ; nieobecni radni Gzuk Norbert, Krótki Krystian, Skwierczyński Julian, Wiesner Waldemar. 
 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2016 roku wraz z uzasadnieniem i 
proponowanym porządkiem obrad sesji : 

                     Na podstawie art. 20  ust 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej dot. w szczególności: 
realizacji zadania p.n. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Nędza, w tym: m.in.: wzoru deklaracji, metody oraz stawki tej opłaty. Ponadto w związku z ustawą o 
szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez 
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1454) zmianie ulega uchwała w sprawie określenia 
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
  
 
Radni otrzymali wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad Wójta Gminy Nędza z dnia 24 
listopada 2016r. wraz z uzasadnieniem i proponowaną zmianą do porządku obrad sesji: 

Na podstawie art. 20 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm) proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji nadzwyczajnej 
zwołanej na dzień 25.11.2016r. uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.  

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie: 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się; zatwierdziła 
nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 25.11.2016r. 
 
 
PORZĄDEK OBRAD (po zmianie): 
 
 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawie : 
 

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty; 

2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
4) określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych 

dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i 
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania; 

5) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2017”. 

 
 
3. Zakończenie sesji. 
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Ad. 2 
 
 

1) Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła radnym projekt uchwały; pracownik merytoryczny Ilona Zoń 
przedstawiła porównanie opłat za wywóz odpadów komunalnych w ościennych gminach; Wójt gminy 
wyjaśniła, iż należy zwrócić uwagę na możliwość wystawiania każdej ilości śmieci w jednej kwocie; pytań 
nie zgłoszono; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
844 z sali obrad wyszedł radny Brunon Bluszcz. 
 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Rada Gminy przy 10 głosujących , 8 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się przyjęła 
Uchwałę Nr XLI-225-2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła radnym projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; Przewodnicząca 
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Rada Gminy przy 10 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się przyjęła 
Uchwałę Nr XLI-226-2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

3) Skarbnik Gminy omówiła radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Nędza; pytań nie zgłoszono; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja 
Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Rada Gminy przy 10 głosujących , 10 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się przyjęła 
Uchwałę Nr XLI-227-2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Nędza. 
 

4) Skarbnik Gminy przedstawił oraz omówiła radnym projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną 
opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Rada Gminy przy 10 głosujących ,10 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się przyjęła 
Uchwałę Nr XLI-228-2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które 
gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie 
oraz ich zatwierdzania. 
 

5) Skarbnik gminy omówiła i przedstawiła radnym projekt uchwały; Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest uchwała 
podejmowana każdego roku i pozwala na dofinansowywanie organizacji pozarządowych; pytań nie 
zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Rada Gminy przy 10 głosujących ,10 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się przyjęła 
Uchwałę Nr XLI-229-2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy 

Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”. 
 
 
Ad. 3 

 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożone we wniosku 
projekty uchwały -zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 25 listopada 2016r. godz.902.. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 
 


