
SESJA RADY GMINY NĘDZA 
14 kwietnia 2022 

godz. 730 

 

PROTOKÓŁ NR LVIII/2022 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 730  

 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych. 
 
Ad. 3 
 

1) Sekretarz Gminy przedstawił i szczegółowo omówił projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-351-
2022 Rady Gminy nędza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

2) Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
  
Rada Gminy w głosowaniu w którym brało udział 12 głosujących  jednogłośnie, przyjęła uchwałę LVIII-361-2022 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-351-2022 Rady Gminy nędza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia 
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 

1) Sekretarz Gminy przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR LV-419-
2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania. 

2) Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
  
Rada Gminy w głosowaniu w którym brało udział 12 głosujących  jednogłośnie, przyjęła uchwałę LVIII-362-2022 
zmieniającą uchwałę NR LV-419-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 14 kwietnia 2022. o 
godzinie 7:40. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołował 
Gerard Przybyła 


