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SESJA  

RADY GMINY NĘDZA 
29.12.2017 roku 

godz. 731 
PROTOKÓŁ NR LXI / 2017 

 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 731 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2017r. 
przybyło 13 radnych ; nieobecny radny Krystian Krótki, Waldemar Wiesner. 
 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2017 roku wraz z 
uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad sesji. 
 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 roku wraz z 
uzasadnieniem i proponowaną zmianą do porządkiem obrad sesji w pkt. 2. 
 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie : 
 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 

4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza; 

5) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości. 

 
3. Zakończenie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad pod głosowanie:  
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się; zatwierdziła porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 29.12.2017r. 
 
Ad. 2 

1) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący 
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.   

 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LX-369-2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
na rok 2017 Gminy Nędza.  
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż obowiązuje ona do 
końca grudnia 2017roku; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.   

                             
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LX-370-2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
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3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż obowiązuje ona od 1 
stycznia 2018 roku; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały 
pod głosowanie.   

 
737  z sali narad wyszedł radny Norbert Gzuk. 
 
738  do sali narad wrócił radny Norbert Gzuk. 
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LX-371-2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 

4) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała dotyczy rowu przecinającego nieruchomość która jest 
własnością osoby fizycznej; zakup rowu umożliwi im na posadowienie na nieruchomości sieci 
gazowej; radny Julian Skwierczyński zapytał czy inni mieszkańcy w jakiś sposób są do tego 
rowu podłączeni; Wójt Gminy odpowiedziała, iż mieszkańcy nie mogą być w żaden sposób do 
rowu podłączeni;  Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LX-372-2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza 
 

5) Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest to jedna z ostatnich działek stanowiących ulicę Tuwima, którą 
gmina chce nieodpłatnie przejąć od właściciela; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady 
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LX-373-2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt o przedstawienie informacji jak wygląda nabór 
wniosków na odnawialne źródła energii. 
 
Wójt Gminy wyjaśniła, iż przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania, około 150 wniosków już 
wpłynęło, mieszkańcy czekają w kolejce by dokładnie uzyskać szczegółowe informacje oraz 
wytłumaczenia pracownika merytorycznego. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący  RG  po  stwierdzeniu,   że   wyczerpano  porządek   obrad   sesji  -  przyjęto   przedłożone   
we   wniosku projekty uchwał -zamknął sesję w dniu 29 grudnia 2017r. godz. 745.. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


