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SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY GMINY NĘDZA 

26.08.2015 roku 
godz.730 

 

PROTOKÓŁ NR   XV /  2015 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji stwierdzając prawomocność 
obrad; na sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 24 sierpnia 2015r. 
przybyło 11 radnych .; nieobecni radni   Marian Gzuk , Norbert Gzuk, Krystian Krótki i Waldemar 
Wiesner . 

 
Radni otrzymali WNIOSEK 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej dot. 
zmiany Uchwały  Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza w zakresie zmiany upoważnienia Wójta Gminy 
do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności 
wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 700 000,00 zł na okres do 2019 roku - 
zmiana związana z umowami sprzedaży energii elektrycznej. 

 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwały  w sprawie : 
 

 zmieniającej Uchwałę  Nr IV-18-2014  z dnia 29 grudnia  2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nędza, 

 
3. Zakończenie sesji.  
 
 
Ad. 2 
 
Skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała radnym proponowane  zmiany W ieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Nędza, na 2019 rok zwiększono środki o 200 tyś; jest to kwota większa 
od aktualnego zapotrzebowania ,które wynosi ok.30 tys. zł ;radny Julian Skwierczyński zapytał ,jakie 
wydatki obejmuje cała ta kwota; skarbnik gminy odpowiedziała ,że są to wydatki związane z ciągłością 
działania jednostki ; obejmują  zobowiązania wynikające z zawartych długoterminowych umów na 
telefony, na wywóz nieczystości płynnych i stałych , za internet, na dowożenie uczniów i rachunki za 
oświetlenie; Wójt Gminy dodała,  że po przetargu zmniejszą się w 2016 roku faktury za prąd; radny 
Julian Skwierczyński wnioskował , aby całość przedstawić mu w formie informacji pisemnej ,  
z wyszczególnieniem całej zaplanowanej kwoty; skarbnik gminy poinformowała ,że dotychczas była to 
kwota 209,20 zł za megawato/godzinę , po przetargu jest to 196,43 zł ,a w 2016 roku cena zejdzie do 
kwoty 47,80 zł ; nie zgłoszono więcej pytań. 
 
Wójt Gminy Anna Iskała poinformowała radnych ,że Gmina otrzymała zawiadomienie o zamknięciu 
wiaduktów nad torami PKP w Nędzy  od 14 września 2015 roku do końca lipca 2016r. , w najbliższym 
czasie zostanie przedstawiona organizacja ruchu , jako Gmina mamy rozstrzygnięty już przetarg na 
dowóz uczniów do szkoły , objazd też jest z tym związany ze względu na koszty; nie zgłoszono 
żadnych pytań.  
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Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XIV / 93 / 2015 
zmieniającą Uchwałę  Nr IV-18-2014  z dnia 29 grudnia  2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nędza . 

 
 
 
Ad. 3 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożony  
projekt uchwały -zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 26 sierpnia 2015r. godz.737 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Tront 
 


