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SESJA NADZWYCZAJNA  
RADY GMINY NĘDZA 

04.02.2016 roku 
godz.730 

 

PROTOKÓŁ NR   XXIII /  2016 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.730 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 11 radnych ; nieobecni radny Norbert Gzuk, radny Marian 
Gzuk, radny Julian Skwierczyński i radny Waldemar Wiesner. 
 

Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 02 lutego 2016 roku wraz z 
uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad sesji. 
 

Na postawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 poz.1515) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej dot. zmian uchwały 
budżetowej na 2016 rok ( w tym: przeznaczenie środków na rozpoczęcie zadania związanego z 
modernizacją pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Leśnej 1 na potrzeby Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy, przeznaczenie środków dla Policji na dodatkowe służby 
patrolowe na terenie gminy Nędza oraz na przeznaczenie środków z odszkodowania na salę 
gimnastyczną w Zawadzie Ks. na potrzeby ZSP w Zawadzie Ks.) Zmiana w zakresie wieloletniej 
prognozy finansowej dot. zmiany upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 
5 730 000,00 zł na okres do 2020 roku – zmiana związana z umową ubezpieczenia mienia.  
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
2.  PODEJMOWANIE UCHWAŁ: 
1) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI-132-2015 z dnia 16 grudnia 

2015; 
2) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji;  
3) zmieniającą Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
3.    Zakończenie sesji . 
 
 
Ad. 2 
 
1) Wójt Gminy wyjaśniła, iż dzisiejsza sesja jest spowodowana dodatkowymi zadaniami rządu i 
programem 500+, które spadły na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Bożena Polaczek wyjaśniła, jakie dodatkowe 
obowiązki od stycznia 2016r. spadły na GOPS oraz zapoznała wszystkich z wytycznymi rządu 
dotyczącymi między innymi zatrunienia. 
Pani Wójt wyjaśniła, iż w związku z tym siedziba GOPS zostanie przeniesiona na ulicę Leśną.  
 
 Skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała wprowadzone w uchwale budżetowej 
zmiany; innych pytań nie zgłoszono. Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XXIII-139-2016 
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI-132-2015 z dnia 16 grudnia 2015r. 
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2) Skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała radnym projekt uchwały merytorycznej 
dotyczącej przekazania środkó dla Policji; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XXIII-140-2016 
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
 
4) Skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała wprowadzone w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Nędza zmiany; innych pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 

 
 

Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XXIII-141-2016 
zmieniającą Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 
 
Ad. 3 
 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad sesji – przyjęto przedłożone we 
wniosku projekty uchwał -zamknął sesje Rady Gminy Nędza w dniu 04 lutego 2016 r. godz.747. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
  
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


