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SESJA NADZWYCZAJNA
RADY GMINY NĘDZA
31.08.2016 roku
godz.1346
PROTOKÓŁ NR XXXV / 2016
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz.1346 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 24
sierpnia 2016r. przybyło 14 radnych ; nieobecni radni Krótki Krystian.
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 24 sierpnia 2016 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 2016 r. poz. 446) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej dot. zmian w
budżecie gminy na 2016r., zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza oraz wyrażenia
zgody na zawarcie z Gminą Pietrowice Wielkie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia na wykonanie koncepcji projektowej ścieżki rowerowej Nędza –
Pietrowice Wielkie.
Radni otrzymali wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016r. wraz z uzasadnieniem i
proponowaną zmianą do porządku obrad sesji:
Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji nadzwyczajnej
zwołanej na dzień 31.08.2016r. uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury – Gminna
Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie:
Rada Gminy przy 10 głosujących, 9 głosami za, 0 głosemi przeciw, 1 głosem wstrzymującym się; 2
radnych nie brało udziału w głosowaniu; zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu
31.08.2016r.
PORZĄDEK OBRAD (po zmianie):
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
3) wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Pietrowice Wielkie porozumienia w sprawie wspólnego
przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na wykonanie koncepcji projektowej ścieżki
rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie;
4) zamiaru połączenia instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne
Centrum Kultury w Nędzy.
3. Zakończenie sesji.
Ad. 2
1) Skarbnik Gminy odczytała radnym proponowane zmiany oraz wyjaśniła, iż zmiany dotyczą
podjętej na ostatniej sesji uchwały w zakresie współpracy z Gminą Pietrowice i Velke Hostice
dotyczacej realizacji koncepcji projektowej ścieżki rowerowej Nędza- Pietrowice WielkieVelke Hostice. W zakresie zabezpieczenia środków w tym roku 6 622,52; środki będą
podlegały refundacji w roku po zakończeniu zadania czyli w roku 2017 w proporcji: 85% - z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 5% - jako dotacja celowa z budżetu
państwa; 10% - naszego wkładu własnego; radny Marian Gzuk zapytał czy wiadomo jak ta
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ścieżka będzie przebiegała; Wójt Gminy odpowiedziala, iż zarys ściezki już jest ponieważ
musiał zostać złożony już z wnioskiem i jeżeli jest ktoś zainteresowany tym przebiegiem
wstępnym- pracownik urzędu Pani Annna Knura ma wszystkie dokumenty.
O godz. 1358 na salę narad przybył radny Brunon Bluszcz
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 13 głosujących , 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXXV-196-2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok.
2) Skarbnik Gminy odczytała wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Nędza; radny Julian Skiwierczyński zapytał skąd pieniądze bierzemy na ten cel; Skarbnik
Gminy wyjaśniła, iż zgodnie z poprzednią zmianą budżetową- z wynagrodzeń urzędu.
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXXV-197-2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
3) Skarbnik Gminy omówiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Pietrowice w zakresie na wspólne przeprowadzenie postępowania
zamówienia publicznego. Łącznie z gminą Pietrowice Wielkie zostanie wybrany jeden
wykonawca i na poziomie tych dwóch gmin opracujemy projekt koncepcji; Przewodniczący
RG zapytał kto będzie przetrag ogłaszał; Wójt gminy wyjaśniła, iż z uwagi na to , że jesteśmy
gminą wiodącą – przetarg ogłosi gmina Nędza.
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 13 głosujących ,12 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXXV-198-2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z Gmina Pietrowice Wielkie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i
udzielenia zamówienia na wykonanie koncepcji projektowej ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice
Wielkie.
4) Wójt Gminy wyjaśniła, iż zmiana przepisów jaka nastąpiła w ostatnim czasie aktualnie
pozwala na połączenie instytucji kultury,co w chwili łączenia tych instytucji było niemożliwe;
takie połączenie wymaga abyśmy na sześć miesięcy przed podjęciem aktu połączenia tych
instytucji podali do publicznej wiadomości informację o takim zamiarze i dopiero po tych
sześciu miesiącach oraz uzyskaniu stosownych opinii można podjąć uchwałę o połączeniu,
której wynik dopiero jest decydujący. Czynnik podjęcia takiej uchwały to bardzo podobne w
ostatnim czasie działania obu instytucji oraz rezygnacja z pracy dyrektor Gminnej Biblioteki.
O godz. 1408 na salę narad przybył radny Waldemar Wiesner.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odnotowanie w protokole słów radnego Juliana
Skwierczyńskiego który powiedział iż: „ Konkurs na dyrektora był ekstra zrobiony pod Panią Czorny”
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 14 głosujących ,10 głosami za, 2 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXXV-199-2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zamiaru połączenia
instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.
Ad. 3
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożone we
wniosku projekty uchwały -zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 31 sierpnia 2016r. godz.1424..
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

