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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

23.07.2018 roku 
godz.1500 

 

PROTOKÓŁ NR   LXX /  2018 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1500 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad; 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się, zatwierdziła porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 23.07.2018r. 
 

1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr LXVIII/2018 , LXIX/2018 - z poprzedniej sesji. 
3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY – o działaniach podejmowanych w okresie 

między sesyjnym. 
 

4. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z 
wykonania uchwał Rady Gminy. 
 

5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE: 
 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza; 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich 
budowli; 

4) wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy 
Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osoby fizycznej; 

 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje 
 
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 
 
8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
 
Ad.2 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 0 głosami wstrzymującymi 
się; jeden radny nie brał udziału w głosowaniu zatwierdziła Protokół Nr LXVIII / 2018 sesji z dnia 25 
czerwca 2018 r.  
 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 1 głosem wstrzymującym się 
zatwierdziła Protokół Nr LXIX / 2018 sesji z dnia 4 lipca 2018 r. 
 
Ad.3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad.4 
Pytań nie zgłoszono 
 
Ad. 5 

1) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca 
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; 
pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymujący się 
przyjęła Uchwałę Nr LXX-426-2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy 
Nędza. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; 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 14 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LXX-427-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 

 
3) Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest uchwała już przez Radę podejmowana na sesji 6 listopada 

dotycząca przejmowania terenów od PKP związanych z wąskotorówką, do której wnieśli 
uwagi i notariusz i PKP; Norbert Gzuk zapytał o koszty; Wójt Gminy wyjaśniła, iż około 17 
tysięcy; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXX-428-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli. 
 

4) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała ta jest potrzebna do aktu notarialnego który dotyczy działki 
w Łęgu na której jest posadowiony dom mieszkalny a konkretnie tego, iż gmina będzie miała 
pole a osoba fizyczna dom; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LXX-429-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w 
nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach 
stanowiących współwłasność osoby fizycznej. 
 
Ad. 6 
Radny Norbert Gzuk opisał miejsca w których jest niebezpiecznie prosząc o postawienie tam znaków; 
zapytał również kolejny raz o udrożnienie rowów: Wójt Gminy odpowiedziała, że jak tylko pojawi się 
coś z wód polskich to sprawa zostanie załatwiona. 
 
Ad. 7 
Nie rozpatrywano 
 
Ad.8 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i 
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 23 lipca 2018 roku godz. 1535. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołował Sekretarz Gminy 
Krystian Dolipski 


