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SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY GMINY NĘDZA 

17.05.2016 roku 
godz.800 

 

PROTOKÓŁ NR   XXIX /  2016 
 
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 13 maja 2016r. 
przybyło 14 radnych ; nieobecni radni Jan Flut. 

 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 13 maja 2016 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 2016 r. poz. 446) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej dot. : zmian  

uchwały budżetowej na 2016r. oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza. W/w w 

szczególności spowodowane jest : zwiększeniem wydatków na modernizację infrastruktury boiska i 

zaplecza sportowego przy ul. Sportowej 10 w Nędzy, udzieleniem dotacji celowej dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Nędzy na realizację zadania p.n. „Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Nędzy”, zmniejszając w szczególności zadanie p.n. Budowa OSP w Górkach Śl. 

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

1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 

 
3. Zakończenie sesji.  
 
 
Ad. 2 
 

1) Wójt Gminy wyjaśniła, iż będa to dwie uchwały zawarte we wniosku o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej dlatego że zależy nam by przed podpisaniem umowy zostały podjęte stosowne 
i niezbędne uchwały. Podpisanie umowy jest w terminie przed wyznaczonym planowanym 
terminem sesji stąd sesja nadzwyczajna. 
Skarbnik gminy wyjaśniła zmiany zawarte w uchwale budżetowej na rok 2016; 

 
O godzinie 804 do sali narad wszedł radny Jan Flut 

 
Przewodniczący RG zapytał czy radni wnoszą jakieś pytania;  

 
Radny Julian Skwierczyński zapytał na jaki cel wpłynęła darowizna dla Zespołu Szkolno- 
Gimnazjalnego w Nędzy. 

 
Skarbnik gminy odpowiedziała, iż na wydatki statutowe Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
Nędzy w ramach zadań własnych danej jednostki, bez konkretnego wskazania; 
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Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; innych pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały 
pod głosowanie.  
 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących ,13 głosami za, 0 głosów przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXIX-170-2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy 
Nędza. 
 

2) Skarbnik gminy omówiła i wyjaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Nędza. 

 
Przewodniczący RG zapytał czy radni wnoszą  jakieś pytania; nie zgłoszono żadnych pytań; 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
 

Rada Gminy przy 15 głosujących ,13 głosami za, 0 głosów przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXIX-171-2016 w sprawie zmiany Wieloletnniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 
 

 
Ad. 3 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożony we 
wniosku projekt uchwały - zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 17 maja 2016r. godz.808.. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 
 


