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SESJA NADZWYCZAJNA
RADY GMINY NĘDZA
31.03.2016 roku
godz.1445
PROTOKÓŁ NR XXVI / 2016
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz.1445 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 13 radnych radnych; nieobecni: Krystian Krótki, Waldemar
Wiesner.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował w imieniu radnych odchodzącej na emeryturę sekretarz
gminy Krystynie Tront za wieloletnią współpracę.
Pani Krystyna Tront podziękowała radnym za okazaną życzliwość i współpracę, stwierdziła że radni
zawsze byli dla nie święci, to były zawsze najważniejsze osoby dla niej w pracy.
Radny Norbert Gzuk zapytał kto teraz przejmie obowiązki sekretarza gminy.
Wójt Gminy odpowiedziała że do czasu zatrudnienia nowego sekretarza poprzez ogłoszenie konkursu
ona będzie zajmowała się zadaniami sekretarza natomiast sprawy związane z radą gminy będzie
prowadzić pracownik Joanna Ratuszniak.
Radny Julian Skwierczyński zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady czy w dniu dzisiejszym została
zwołana sesja zwykła czy nadzwyczajna.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wiadomo że jest sesja nadzwyczajna i nie musi otwierając sesję
zaznaczać, że jest ona sesją nadzwyczajną.
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 24 marca 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) wnioskuje się o zwołanie sesji nadzwyczajnej dot. zmiany treści statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy w związku ze zmianą siedziby jednostki oraz
przepisami na podstawie których działa w/w jednostka.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Nędzy
3. Zakończenie sesji .
Ad. 2
Wójt Gminy uzasadniła radnym celowość podjęcia uchwały, związana jest ona ze zmianą siedziby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zmiana adres oraz z dodatkowymi zadaniami jakie przyjął
GOPS w ostatnim czasie, m.in. zadania związane z ustawą 500+, uchwała musi być podjęta przed
oficjalnym rozpoczęciem działalności GOPS-u w nowej siedzibie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXVI-158-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy
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Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy czy wzorem np. Gminy Lubomia,
Gmina Nędza mogłaby przystąpić do Programu „Godomy po Śląsku”, gminy, organizacje zgłaszają
się do projektu, dostają certyfikat i umieszczają tablicę na budynku.
Wójt Gminy stwierdziła, że w naszym urzędzie i tak posługują się zarówno ona jak i pracownicy gwarą
więc nie widzi żadnego problemu by gmina mogła przystąpić do projektu.
Skarbnik Gminy zapytała czy jest to związane z kwestią finansową.
Przewodniczący Rady stwierdził, że raczej nie ma żadnych kosztów, a jedynie podkreśli to otwartość
Urzędu, a pracownicy na pewno nie będą mieć nic przeciwko temu.
Ad. 3
Przewodniczący RG po stwierdzeniu, że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i wniosków
zamknął sesję nadzwyczajną Rady Gminy Nędza w dniu 31 marca 2016 roku godz. 1450.
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała: Joanna Ratuszniak

