
Zarządzenie  Nr 0050.27.2017 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 11 stycznia 2017 roku 

w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii 

o projekcie aktu prawa miejscowego. 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    

( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 t.j. z późn. zm.) w związku z § 4 pkt b i § 5 Uchwały                            

Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia  23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku 

publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 196, poz.3018) 

                                         

                                         zarządzam, co następuje: 

 

                                                            § 1 

1. Konsultacji podlegają projekty uchwał w sprawie:                                                                 

- określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,                                          

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,                                                                                                                              

- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,                                        

które stanowią akty  prawa miejscowego. 

2. Projekty uchwały o których mowa w ust.1 umieszcza się w dniu 12 stycznia bieżącego 

roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nędza oraz na stronie internetowej 

BIP Gminy Nędza. 

3. Uwagi i opinie będą przyjmowane od dnia umieszczenia projektu uchwały na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nędza do dnia 24 stycznia 2017 roku w następujących  

formach: pisemnej -  w Urzędzie Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza             

lub elektronicznie na adres ug@nedza.pl. 

 

                                                     § 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

                                                     § 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

mailto:ug@nedza.pl


Uchwała Nr 
Rady Gminy Nędza 
z dnia  

 
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 
zleconego zadania 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Wójt  Gminy zleca realizację zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o 

pożytku publicznym i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817  z późn. zm.) podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w drodze 
otwartego konkursu ofert. 

 
2. Wójt Gminy występując z inicjatywą zlecenia realizacji zadań, o których mowa w ust. 1  ogłasza 

otwarty konkurs ofert umieszczając informacje o jego ogłoszeniu: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
2) w siedzibie urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń; 
3) na stronie internetowej Gminy Nędza. 

 
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert powinno zawierać informację o : 

1) rodzaju zadania; 
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 
3) zasadach przyznawania dotacji; 
4) terminach i warunkach realizacji zadania; 
5) miejscu, terminie i warunkach składania ofert; 
6) trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert oraz terminie dokonania wyboru 

ofert; 
7) wymaganych załącznikach składanych wraz z ofertą. 

 
4. Oferta podmiotu ubiegającego się o otrzymanie dotacji na realizację zadania  powinna zawierać: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy realizacji zadania; 
2) informację o terminie i miejscu realizacji zadania; 
3) kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego; 
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 

zadania; 
5) załączniki: 

a) potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, za zgodność z 
oryginałem kserokopię  aktualnego statutu bądź innego aktu regulującego status i 
działalność oferenta,  

b) potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, za zgodność z 
oryginałem kserokopię  aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji,  

c) potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, za zgodność z 
oryginałem kserokopię umowę partnerską lub oświadczenia partnera, jeżeli przewiduje się 
udział partnerów w realizacji zadania. 

 
5.Oferty rozpatruje i dotacje przyznaje Wójt Gminy w ramach środków przeznaczonych w uchwale 

budżetowej. 
 
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji zadania Wójt Gminy bierze pod uwagę: 

1) zdolność podmiotu do realizacji zadania; 
2) przewidywany koszt realizacji zadania oraz oczekiwaną wysokość dotacji; 
3) zgodność zadania publicznego, o którego realizację ubiega się podmiot z jego celami i 

zadaniami statutowymi; 
 
 
 
 



7. Po podpisaniu umowy Wójt Gminy podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości ogłoszenie 
zawierające: 

1)   nazwę podmiotu, któremu zlecono zadanie i udzielono dotacji; 
2)   rodzaj zadania zleconego podmiotowi do wykonania i termin jego realizacji; 
3)   wysokość przyznanej dotacji ; 
4)   całkowity koszt realizacji zadania. 

  
§ 2 

1. Podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania Gminy, dokonuje jej rozliczenia po wykonaniu 
zadania w terminie określonym w umowie, przedkładając Wójtowi Gminy : 
1) sprawozdanie z wykonania zleconego zadania; 
2) zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem 

źródeł ich finansowania; 
3) informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład 

osobowy i rzeczowy; 
4) uwierzytelnione kopie faktur, rachunków lub inne dokumenty  dotyczące poniesionych wydatków 

na realizację zadania oraz dowody ich opłacenia. 
2.   Sprawozdanie, o którym mowa w ust 1 pkt 1 powinno zawierać szczegółową informację o 

realizacji zleconego  zadania i uzyskanych efektach.  
 
 

§ 3 

1. Wójt Gminy sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania 
przekazanych podmiotowi środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku 
realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.       

2.   Kontroli realizacji zadania dokonuje się pod względem: 
  1)   stanu realizacji zadania; 
  2)   efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 
  3)   prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 
  4)   prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 

 
3.   W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Wójt Gminy może badać dokumenty i inne nośniki 

informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania 
oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot 
na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki 
informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

 
 4. Kontrola, o której mowa w ust. 3 może być dokonywana zarówno w siedzibie podmiotu 

kontrolowanego, jak i w miejscu realizacji zadania. 
 
 

§ 4 
1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania, Wójt Gminy w 

terminie do 31 maja każdego roku podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach 
realizujących określone zadania oraz o kwotach udzielonych, wykorzystanych, rozliczonych i 
nierozliczonych przez nich dotacji w poprzednim roku budżetowym. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 jest umieszczana w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy 
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
§ 5 

 
Traci moc Uchwała nr L/402/10 RADY Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 
zleconego zadania. 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
  



PROJEKT 
Uchwała Nr  

Rady Gminy Nędza 
z dnia  

 
w sprawie  terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 6 l ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1  

1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie.  
 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w  następujących 
terminach : 

 
1) do dnia 10 kwietnia  - za pierwszy kwartał, 
2) do dnia 10 lipca   - za drugi kwartał, 
3) do dnia 10 października  - za trzeci kwartał, 
4) do dnia 15 grudnia   - za czwarty kwartał. 
 

3. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nędza lub w kasie Urzędu Gminy 
w Nędzy. 

 
 

§ 2 
Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w przypadku nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - uiszcza się z dołu w  
terminie : 

- do dnia 15 grudnia za dany rok. 
 

  
§ 3 

Tracą moc: 
1) Uchwała Nr VI-30-2015  Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie  terminu, 

częstotliwości  i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2015 r. poz. 970);  

2) Uchwała Nr XVIII-110-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca 
Uchwałę Nr VI-30-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie  terminu, 
częstotliwości  i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5886 ). 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy Nędza. 
 

 
§ 5 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 
 



  
Uchwała Nr  

Rady Gminy Nędza 
z dnia   

 

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),  art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 716 z późn. zm. ),  art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 617 z późn. zm.) ,  art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.),   art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
 

      § 1 

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 
osób fizycznych w miejscowościach: Babice, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Nędza, Szymocice, 
Zawada Książęca. 

2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym przepisy ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 2 

Na inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wyznacza się następujące osoby: 

1) sołectwo Babice - Jan FLUT, 

2) sołectwo Ciechowice - Regina PIERUSZKA, 

3) sołectwo Górki Śląskie - Edyta SZAJT, 

4) sołectwo Łęg – Gizela NOWAK, 

5) sołectwo Nędza - Stefan  KURZYDEM, 

6) sołectwo Szymocice - Karol KALEMBA, 

7) sołectwo Zawada Książęca – Monika JACHEĆ. 

§ 3 

Określa się wynagrodzenia dla  inkasentów z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego w wysokości 100,00 zł po upływie terminu płatności IV raty w roku podatkowym. 

§ 4 

Wyznacza się termin płatności dla inkasentów opłaty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego: dwa dni następujące  po dniu, w którym przypada termin płatności tych podatków. 

 

      §5 

Tracą moc: 

1) Uchwala Nr LIX-438-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 5563); 

2) Uchwała Nr VI-33-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX-438-2014 
Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 972). 



 
§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

 


