
Porządek obrad na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 
27 kwietnia 2015 roku    godz. 15

30 

 
 

1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr VII / 2015 i Nr VIII / 2015  z poprzednich sesji . 
      
3.  NFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach  
     podejmowanych w okresie między sesyjnym. 
 
4.  SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie  
     między sesyjnym  i z wykonania uchwał Rady Gminy . 
 
5.  PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE: 
 
1) przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ;  
                                                                                                                                  referuje Prezes PK sp. z o.o. inż. Marek Niewrzoł; 
2) przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2014 rok „  
                                                                                                                                   referuje kierownik GOPS mgr Bożena Polaczek 
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok; 

 Uchwała Nr 4100/V/61/2015 z dnia 8.04.2014r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach  

 Zarządzenie Nr 0050.103.2015 Wójta Gminy Nędza z dn.13.04.4014r.w sprawie przekazania sprawozdania finansowego 
gminy za 2014 rok; 

 DYSKUSJA  
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok ;  
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury  w Nędzy za 2014 rok ;  
6) określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza;  
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu;   
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej sprzedawanej drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika 

wieczystego;  
9) zmieniająca Uchwałę Nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie  udzielenia dotacji celowej 

podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą  
10) ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych ;  
11) udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Raciborskiego; 
12) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014; 
13) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nędza; 
14) powołania w skład Komisji Rewizyjnej przedstawiciela klubu radnych ; 

 

5a.   Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia kolejki wąskotorowej od PKP.–  
       dyskusja, przyjęcie stanowiska radnych do Protokołu sesji …. 
 

6.  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone  interpelacje.                                               

 
7.  WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE . 
 
1) SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,  

                                 o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ; 
2)  Szpital Rejonowy w Raciborzu -  prośba o wsparcie finansowe na zakup karetki pogotowia ; 
3)  Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami „DOM’ –  pismo z dnia 17.04.2015  o przejęcie na rzecz Gminy Nędza sieci  
                                                                                         kanalizacyjnej obsługującej osiedle domków jednorodzinnych …… 
 

 
8.    ZAMKNIĘCIE SESJI . 


