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SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY GMINY NĘDZA 

03.12.2015 roku 
godz.730 

 

PROTOKÓŁ NR   XX /  2015 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji stwierdzając prawomocność 
obrad; na sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 01 grudnia 2015r. 
przybyło 10 radnych ; nieobecni radni Julian Skwierczyński, Waldemar Wiesner, Marian Gzuk, Norbert 
Gzuk, Krystian Krótki 

 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 01 grudnia 2015 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 2015 r. poz. 1515  z późn. zm.) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej dot. 

zmiany Uchwały Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie:  udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego, zmiany Uchwały Nr XVIII-109-2015 Rady Gminy 

Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza 

oraz zmian uchwały budżetowej na 2015 r. (w tym: m.in. zmniejszenie wysokości pomocy finansowej 

dla Powiatu Raciborskiego, przyjęcie darowizny na rzecz opieki społecznej, zwiększenie środków na 

plac zabaw przy ZSG Nędza)  

 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwał  : 

1) zmieniającą Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie:  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego; 

2) zmieniającą Uchwałę Nr XVIII-109-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w 

sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza; 

3) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014  z dnia 29 grudnia  

2014 r. 

3. Zakończenie sesji.  
 
Ad. 2 
 

1) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała treść wprowadzonych zmian. Wójt 
gminy wyjaśniła ,iż dotyczy to chodnika w Górkach Śląskich i zmniejsza wielkość pomocy 
finansowej dla powiatu. Innych pytań nie zgłoszono. 

 
Rada Gminy przy 10 głosujących , 10 głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XX / 122/ 2015  
zmieniającą Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 r.  w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego; 
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2) skarbnik gminy powiedziała ,że projekt zakłada likwidację sprzedaży z wózka ręcznego, 
roweru, ręki i kosza, jednocześnie zmniejsza się dzienną stawkę opłaty targowej do 30,00zł; 
innych pytań nie zgłoszono. 

 
Rada Gminy przy 10 głosujących ,10  głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XX / 123 / 2015  

zmieniającą Uchwałę Nr XVIII-109-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza; 

 
3) skarbnik gminy odczytała wprowadzone w uchwale budżetowej zmiany; innych pytań nie 

zgłoszono . 
 
Rada Gminy przy 10 głosujących ,10  głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr X4X / 124 / 

2015  zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014  z dnia 29 grudnia  

2014 r. 

 
Ad. 3 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożone we 
wniosku   projekty uchwał -zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 03 grudnia 2015r. godz.738.. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 
 


