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SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY GMINY NĘDZA 

21.06.2016 roku 
godz.730 

 

PROTOKÓŁ NR   XXXII /  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 20 czerwca 2016r. przybyło 9 radnych ; 
nieobecni radni Jan Flut, Marian Gzuk, Norbert Gzuk, Piotr Kudla, Julian Skwierczyński, Waldemar Wiesner. 
 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 20 czerwca 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: wpływem dnia 17.06.2016r. projektu umowy partnerskiej na rzecz 

realizacji Projektu „ Wiedza + Zabawa = Rozwój”. Umowę złożyć należy do 22.06.2016r. Środki otrzymane w 

ramach dotacji celowej i płatności w kwocie łącznie 25 908,48 zł na lata 2016-2018 przeznaczane są na koszty 

pośrednie przypadające gminie. 

 
Do porządku obrad nie wniesiono wniosków. Rada Gminy przy 9 głosujących ,9 głosami za ( jednogłośnie) 
zatwierdziła porządek obrad ,który przedstawia się następująco: 
 

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) Skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2016 rok spowodowane 
Projektem „Wiedza + Zabawa = Rozwój”. Przewodniczący RG zapytał czy radni wnoszą jakieś pytania; 
nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

 
Rada Gminy przy 9 głosujących , 9 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXXII-183-2016 z dnia 21 
czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza. 
 

2) Skarbnik Gminy omówiła treść proponowanych zmian 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 9głosujących ,9 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXXII-.184-2016 z dnia 21 
czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 
 
Ad. 3 

 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożone we wniosku 
projekty uchwał -zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 21 czerwca 2016r. godz.732. 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


