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SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY GMINY NĘDZA 

26.11.2015 roku 
godz.1430 

 

PROTOKÓŁ NR   XIX /  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 23 listopada 2015r. 
przybyło 14 radnych ; nieobecny radny Piotr Kudla. 

 
Radni otrzymali pierwszy WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 23 listopada 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 2015 r. poz. 1515) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej dot.: zmian w 

podatku od nieruchomości, zmian w formularzach podatkowych podatku od nieruchomości oraz   

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.  

                   W/w w szczególności spowodowane jest   zmianą ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych wprowadzających odrębną stawkę opodatkowania gruntów niezabudowanych objętych 

obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

poz. 1777).  

                 Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą w  szczególności zmniejszenia środków na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych oraz pokrycia kosztów wychowania 

przedszkolnego.  

 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwał  : 
 

1) zmieniającą uchwałę Nr XVI-99-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w 
sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok; 
 

2) zmieniającą Uchwałę Nr XVIII-111-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych; 

 
3) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014  z dnia 29 grudnia  

2014 r. 

3. Zakończenie sesji.  
 
 
Radni otrzymali drugi WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 24 listopada 2015 roku wraz  
z uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad sesji : 

 

                W związku z planowanym złożeniem wniosku realizowanego w ramach umowy partnerskiej 

z Powiatem Raciborskim p.n. „DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI” realizowanego w ramach działania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 
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integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym proszę o włączenie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu 
„DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI” 

 zmieniającą Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza  

 

Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami  za , 0 głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się  

przyjęła porządek obrad sesji nadzwyczajnej : 

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

1) zmieniającą uchwałę Nr XVI-99-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w 
sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok; 
 

2) zmieniającą Uchwałę Nr XVIII-111-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych; 

 
3) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014  z dnia 29 grudnia  

2014 r. 

 
4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „DRUGIEMU 

CZŁOWIEKOWI”; 
 

5) zmieniającą Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza  

 
3. Zakończenie sesji.  
 
O godz.1434  do sali obrad wszedł radny Piotr Kudla. 
 
Ad. 2 
 

1) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda powiedziała ,że ustawa o rewitalizacji 
obowiązuje od 18.11.2015r. - wprowadzono nową stawkę podatku w podatkach i opłatach 
lokalnych  w wysokości 3 zł od 1 m2 powierzchni dla terenów rewitalizowanych 
przeznaczonych w PZP pod zabudowę mieszkaniową , w naszych planach na dzień dzisiejszy 
nie ma takich obszarów; Wójt Gminy powiedziała ,że ustawą zostanie objęty teren 
wąskotorówki  , rewitalizacja  to nie jest rekultywacja ,która dotyczy terenów pożwirowych ; 
radny Julian Skwierczyński zapytał ,czy będzie to np. teren przy ul. Gliwickiej (przy betoniarni i 
żwirowni) ;skarbnik gminy powiedziała, że najpierw musi być wprowadzona zmiana w PZP 
oraz  musi upłynąć ustawowy termin 4 lat ; innych pytań nie zgłoszono. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XIX / 117 / 2015 
zmieniającą uchwałę Nr XVI-99-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości na 2016 rok. 
 

2) skarbnik gminy powiedziała ,że w przedłożonych  formularzach dodano rubryki związane z 
wprowadzoną uchwałą stawkę dot. rewitalizacji 3,00 zł ;radny Julian Skwierczyński zapytał, 
czy dotyczy to poprzednio uchwalonych formularzy-tak; innych pytań nie zgłoszono. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15  głosami za(jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XIX / 118 / 2015  
zmieniającą Uchwałę Nr XVIII-111-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych. 
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3) skarbnik gminy odczytała wprowadzone w uchwale budżetowej zmiany; radny Julian 

Skwierczyński zapytał czy zmniejszenie planu spowoduje skutki finansowe i jakie; Wójt 
Gminy Anna Iskała powiedziała ,że na 2015 rok zaplanowano większe środk i na 
dokształcanie młodocianych niż faktycznie wyniosły koszty z tym związane , jest to zabieg na 
papierze, nie wywołujący skutków finansowych , to samo dotyczy dotacji na dzieci 
korzystające z przedszkoli w Gminie; innych pytań nie zgłoszono . 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15  głosami za(jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XIX / 119 / 2015  

zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014  z dnia 29 grudnia  2014 r. 

4) skarbnik gminy powiedziała ,że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy zakończył 
realizację programu SZANSA i  chce przystąpić wspólnie z Powiatem Raciborskim do 
kolejnego projektu ,wkład własny to kwota 38 283,75 zł ,realizacja rozłożona jest na 2 lata , w 
roku 2016 kwota to 19 142,00 zł , zaś w 2017 roku  to kwota 19 141,75 , całość projektu to 
ok.255 tyś. zł ;radny Julian Skwierczyński zapytał , z jakiego konta ,z czego to będzie 
płacone; skarbnik gminy odpowiedziała ,że z rozdz.85295  środki będą przekazywane z 
Organu na konto GOPS; Wójt Gminy powiedziała ,że zakwalifikowanych zostanie 15 osób 

spośród zarejestrowanych bezrobotnych ,z tego  może jedna osoba znajdzie pracę , co na 
pewno będzie sukcesem , osoby te zostaną objęte nową dla nich formą pomocy; 
Przewodniczący RG powiedział ,że warto to robić ,może część z tych osób znajdzie pracę i 
nie będzie musiało korzystać z pomocy GOPS; radny Julian Skwierczyński zapytał ,ilu jest 
bezrobotnych ,którzy skorzystali ze szkoleń; Wójt Gminy powiedziała ,że danymi takimi 
dysponuje GOPS , a do nowego programu jeszcze nie ma zgody na kwalifikowanie ; radny 
Norbert Gzuk zapytał ,co stanowi koszty tego Programu; skarbnik gminy odpowiedziała ,że 
wliczone jest m.in. dofinansowanie do ½ etatu pracownika GOPS ; innych pytań nie 
zgłoszono. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XIX / 120 / 2015 
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „DRUGIEMU 
CZŁOWIEKOWI”. 
 

5) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
wynikające z przyjętych uchwał; nie zgłoszono żadnych pytań. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących,  15 głosami ( jednogłośnie)  przyjęła Uchwałę Nr XIX / 121 / 2015  
zmieniającą Uchwałę Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza . 
 
Ad. 3 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożone we 
wniosku   projekty pięciu uchwał -zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 26 listopada 2015r. godz.1547.. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Tront 
 


