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SESJA  

RADY GMINY NĘDZA 
10.02.2017 roku 

godz. 801 
PROTOKÓŁ NR      XLV / 2017 

 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 801 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 07 lutego 2017r. 
przybyło 11 radnych ; nieobecni radni Gzuk Norbert, Krótki Krystian, Skwierczyński Julian, Wiesner 
Waldemar. 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 07 lutego 2017 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 dot. projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i 
ich części na terenie gminy Nędza. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie : 
 
1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
2) zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza. 
 

3. Zakończenie sesji. 
 
 
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 porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 10.02.2017r. 
 
Ad. 2 

1) Wójt Gminy poinformowała radnych, że jest to pierwsza uchwała z kilku, która będzie 
podejmowana w sprawie zmian zachodzących w oświacie w związku z likwidacją gimnazjów; 
to Ministerstwo Oświaty przedstawia kalendarz wprowadzanych zmian; uchwała została 
skonsultowana przez Sekretarza Gminy oraz Panią Edytę Szajt w Delegaturze Kuratorium w 
Rybniku, wszelkie podane w uchwale zmiany zostały pozytywnie ocenione w Delegaturze, ma 
to związek z tym, iż w Gminie Nędza już wcześniej dokonano odpowiedni podział jeśli chodzi 
o placówki oświatowe; uchwała określa granice obwodu szkół – podział na szkoły od I-III klasy 
oraz jednej szkoły od I-VIII gdzie od klasy IV dołączą inne sołectwa; jedyną placówką gdzie 
nastąpi zmiana nazwy, a tym samym zmiana pieczątek itp. jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Nędzy – ona będzie funkcjonować od 1 września 2017r.; zmiany dotyczą jedynie szkół, 
przedszkola pozostają bez zmian; fakt pozytywnego odbioru uchwały w Delegaturze w 
Rybniku będzie równocześnie skutkowało pozytywną opinią w Kuratorium Oświaty w 
Katowicach. Radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag. 
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Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XLV-255-2017 z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
 
 

2) Wójt Gminy wyjaśniła, że zmiana zapisu w uchwale podyktowana jest przez Nadzór Prawny 
Urzędu Wojewódzkiego. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dana uchwała powinna ściśle określać 
zakres, a nie posiadać katalog domniemany, dlatego też należy skreślić wyrażenie „w 
szczególności”. Radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag. 

 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XLV-256-2017 z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmieniającej uchwałę w 
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na 
terenie gminy Nędza. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący  RG  po  stwierdzeniu,   że   wyczerpano  porządek   obrad   sesji  -  przyjęto   przedłożone   
we   wniosku projekty uchwały -zamknął sesję w dniu 10 lutego 2017r. godz. 811.. 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała wz. J. Ratuszniak 
 


