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SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY GMINY NĘDZA 

22.10.2015 roku 
godz.1531 

 

PROTOKÓŁ NR   XVII /  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 19 października 2015r. 
przybyło 14 radnych .; nieobecny radny Waldemar Wiesner . 
 

 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 19 października 2015 roku 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. zmian uchwały budżetowej na 

2015 r. (w tym: m.in. w zakresie dochodów: zmiany w zakresie podatku od nieruchomości, dochodów z 

składników mediów, odsetek, dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, w zakresie wydatków:  parking w sołectwie 

Babice, zmiana w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Łęg, zmiana na wniosek Dyrektora ZSP Zawada Ks., 

zmniejszenie środków na kanalizację, na adaptację budynku do celów OSP w Babicach, w zakresie przychodów 

oraz  w zakresie zmian w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków z nich 

finansowanych), oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej w ramach następujących zadań  "Opracowanie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmujące sołectwo 

Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z 

wyłączeniem działki o nr ew. 163 k.m.2", "Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach" ,  "Budowa kanalizacji 

sanitarnej w gminie" oraz dodanie programu p.n. "Budowa OSP w Górkach Śl." do realizacji w latach 2015 - 2017 

oraz programu p.n. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy" do realizacji w latach 2015 - 2016.  

 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 22 października 2015 roku wraz  
z  uzasadnieniem i proponowaną zmianą w porządku obrad sesji : 
 

        W związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚ i GW w Katowicach  na zadanie p.n. 

Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej proszę o włączenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Nędza wprowadzająca  w/w zadania do realizacji w latach 2015 – 2016. 

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

1) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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2) zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014  z dnia 29 grudnia  2014 r. 

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

Finansowej Gminy Nędza, 

3. Zakończenie sesji.  
 
 
Ad. 2 
 

1) Wójt Gminy Anna Iskała poinformowała radnych ,że tak jak inne Gminy chcemy ubiegać się o 
środki z zewnątrz na dofinansowanie np. pieców czy też solarów; konieczne do tego jest 
jednak opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej; radny Norbert Gzuk zapytał o możliwe 
koszty; Wójt Gminy odpowiedziała ,że to będzie wiadome dopiero na etapie wniosku;  
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju  Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVII / 104 / 
2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej 
 

2) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała radnym proponowane  zmiany; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju  Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami za, 1 głos wstrzymujący przyjęła Uchwałę Nr XVII / 
105 / 2015 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 
grudnia 2014. 
 
   

3) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała radnym proponowane  zmiany ; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju  Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVII / 106 / 
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 przedłożone we 
wniosku   projekty uchwał -zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 22 października 2015r. godz.1542 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 
 


