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SESJA NADZWYCZAJNA 
 RADY GMINY NĘDZA 

29.12.2016 roku 
godz.1530 

 

PROTOKÓŁ NR   XLIII /  2016 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1530 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 11 radnych ; nieobecni radni Justyna Bonk-Mozgawa, Marian 
Gzuk, Julian Skwierczyński, Waldemar Wiesner.  
 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 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 dotyczącej w 
szczególności: zmiany realizacji zadania dot. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 422 w 
Nędzy, zmian budżetu, w tym m.in. wprowadzenie zadania związanego z programem rewitalizacji 
Gminy Nędza jako zadania wieloletniego. 
 

Radni otrzymali wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad Wójta Gminy 
Nędza z dnia 29 grudnia 2016r. wraz z uzasadnieniem i proponowaną zmianą do porządku 
obrad sesji w dniu 29.12.2016r. 

Na podstawie art. 20 ust 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji nadzwyczajnej 
zwołanej na dzień 29.12.2016r. uchwał w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza oraz uchwały zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie: Rada Gminy przy 11 
głosujących, 11 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się; 
zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 29.12.2016r. 
                             
PORZĄDEK OBRAD (po zmianie) : 
 
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE: 
1) zmiany Uchwały Nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego; 
2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok; 
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;   
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

6) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcych i ich części 
na terenie gminy Nędza.                                     

 
 
 3. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
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Ad. 2 
 

1) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały spowodowany przesłaniem przez Urząd 
Marszałkowski do podpisu aneksu dotyczącego dotacji.; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono, 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw,  1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr XLIII-241-2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-177-2016 Rady Gminy 
Nędza z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono, Przewodniczący 
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie) , 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLIII-242-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 
rok. 
 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nędza która obowiązuje do 31 grudnia br.; pytań nie zgłoszono; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLIII-243-016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nędza. 
 

4) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nędza która będzie obowiązywała od stycznia 2017 roku.; pytań nie 
zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

     
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLIII-244-2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Nędza. 
 

5) Merytoryk Ilona Zoń przedstawiła i omówiła projekt uchwały. pytań nie zgłoszono; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie) , 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLIII-245-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 
 

6) Merytoryk Ilona Zoń przedstawiła i omówiła projekt uchwały. pytań nie zgłoszono; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr XLIII-246-2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwlok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza. 
 
Ad.3 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i 
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 29 grudnia 2016 roku godz. 1605 . 
 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


