
Protokół z Sesji Rady Gminy Nędza odbytej w dniu 21.07.2020 roku w sali Gminnego 

Centrum Kultury w Nędzy. 

W dniu 21.07.2020 roku o godzinie 7.30 rozpoczęła się sesja Rady Gminy Nędza zwołana na 

wniosek Wójta Gminy Nędza – w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.).                                                                                      

Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.                                                                           

Po otwarciu obrad Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – obecnych było 11 

radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Pan 

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji – 

podejmowanie uchwał.                                                                                                                             

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na  na rok 2020 Gminy Nędza 

omówiła Pani Katarzyna Paszenda – skarbnik gminy. Następnie Przewodniczący otworzył 

dyskusję w której wziął udział min. radny Podstawka. Po zamknięciu dyskusji 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 11 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących się.                                                                                                                       

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 

omówiła Pani Katarzyna Paszenda – skarbnik gminy. Po omówieniu jej treści, która jest 

następstwem wcześniej podjętej uchwały dotyczącej zmian w budżecie, w krótkiej dyskusji 

wziął udział radny Podstawka. Po zamknięciu dyskusji projekt został poddany pod 

głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 

radnych, 0 głosów przeciw, o głosów wstrzymujących się.                                                                      

Kolejny projekt uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nędza omówiła Pani Ilona Zoń – pracownik merytoryczny w Urzędzie. Po otwarciu 

dyskusji radni zwrócili uwagę na konieczność szerszych konsultacji i dyskusji nad 

podejmowanym projektem uchwały. Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do głosowania w 

którym wzięło udział 11 radnych: 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.                                                                                                                                 

Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówiła Pani Ilona Zoń – pracownik 

merytoryczny w Urzędzie. Po otwarciu dyskusji,  Przewodniczący Rady wniósł pod 



głosowanie dwa wnioski dotyczące wniesienia poprawek w podejmowanej uchwale.                     

I wniosek dotyczył wykreślenia treści „ w ilości maksymalnie 200 kg na rok na 

nieruchomość”  w § 2 ust. 1 pkt 9. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, nikt z 

radnych nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nad wnioskiem 

brało udział 11 radnych.                                                                                                                        

II wniosek  dotyczył zmiany treści § 5 ust. 5, którego brzmienie byłoby następujące: „Punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny 2 razy w miesiącu w godzinach 

9:00 – 17:00”. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, nikt z radnych nie głosował 

przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nad wnioskiem brało udział 11 

radnych.                                                                                                                                                  

Po przegłosowaniu wniosków Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt procedowanej 

uchwały z uwzględnieniem wniosków. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych: 10 radnych 

głosowało za podjęciem uchwały z uwzględnionymi wnioskami, nikt z radnych nie głosował 

przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.                                                                                           

Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budowa, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Nędza omówił Pan 

Krystian Dolipski – sekretarz gminy. Wcześniej podjęta uchwała została uznana za nieważną 

przez Wojewodę Śląskiego w trybie nadzorczym. Po uwzględnieniu uwag zawartych w 

rozstrzygnięciu nadzorczym tj. wykreślenie treści w IV pkt 2 lit. a „Pod działalność 

handlową” oraz zmiany oznaczenia załącznika postanowiono przedłożyć Radzie powyższy 

projekt uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu 

wzięło udział 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt z radnych nie 

głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.                                                                                

Kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

prawa służebności  przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.|A. na nieruchomościach 

własności Gminy Nędza omówiła Pani Wójt. Uzasadnieniem do jej podjęcia jest błędnie 

podany numer księgi wieczystej we wcześniej podjętej uchwale. Przewodniczący poddał pod 

głosowanie omówiony projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 radnych 

głosowało za podjęciem uchwały, nikt z radnych nie głosował przeciw, nikt z radnych nie 

wstrzymał się od głosu.                                                                                                                               

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 8:38. 

Protokół sporządził Krystian Dolipski 














