
 

Nędza, dnia 19 stycznia 2021 roku 
 

Z A W I A D O M I E N I E  
 
Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza 
 

podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu 
sesji Rady Gminy Nędza 

 
TERMIN :       25 stycznia 2021  roku (poniedziałek) GODZ.   1500 

MIEJSCE POSIEDZENIA :     Gminne Centrum Kultury w Nędzy ul. Strażacka 2 SALA PARTER 

PRZEDMIOT OBRAD: 

 
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1063/8, 1063/7, 1063/6, 1063/5, 1063/4 oraz 

1063/3 obrębu Nędza, zapisanych w księdze wieczystej KW GL1R/00008902/6 na nieruchomości własności Gminy Nędza 
2) Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Polska Energia na nieruchomości własności Gminy Nędza 
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza 
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 
6) Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki 
7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 

8) Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 
10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 
11) Podjęcie uchwały 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 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy. 
13) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 

14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców dotyczącej dofinansowania pobytu dziecka w żłobku. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

 

GERARD PRZYBYŁA 


