1

SESJA NADZWYCZAJNA
RADY GMINY NĘDZA
11.08.2015 roku
godz.730
PROTOKÓŁ NR XIV / 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 07 sierpnia 2015r.
przybyło 11 radnych .; nieobecni radni
Marian Gzuk , Krystian Krótki ,Julian Skwierczyński 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. zmian uchwały
budżetowej na 2015 r. (w tym: m.in. wprowadzenie środków z otrzymanej kary umownej realizacji
zadania p.n. Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach z przeznaczeniem na to zadanie, zmiany
w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Nędza, zakup tablic ogłoszeniowych, zwiększenie środków
na zadanie p.n. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu), zmian wieloletniej prognozy finansowej
głównie w części realizacji zadania p.n. Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach. Ponadto w
porządku obrad ujęto sprostowanie błędu pisarskiego w zakresie uchwały Nr XIII-85-2015 Rady Gminy
Nędza z dnia 27 lipca 2015 r.
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Podjęcie uchwały w sprawie :


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



zmieniającej Uchwałę Nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nędza,



w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z
dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia

pożyczki

zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.
3. Zakończenie sesji.

Ad. 2


skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała radnym proponowane zmiany w
uchwale budżetowej na 2015 roku , kwota 43 827,12 zł to kara umowna wpłacona przez
Firmę z tytułu 24 dni opóźnienia w realizacji zadania :” Adaptacja OSP w Babicach” ; nie
zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XIV / 90 / 2015
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
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skarbnik gminy odczytała radnym proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nędza wynikające z wprowadzonej zmiany w uchwale budżetowej; nie zgłoszono
żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XIV / 91 / 2015
zmieniającą Uchwałę Nr IV-18-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nędza .


skarbnik gminy powiedziała ,że na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
mówiła o terminie 30.08.2019 wynikającym z dokumentów , w projekcie poprzedniej uchwały
była data 31.07.2019 i taką zatwierdzono; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG
poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XIV
/ 92 / 2015 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII-85-2015 Rady Gminy
Nędza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia

pożyczki

zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.
Ad. 3
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożone trzy
projekty uchwał -zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 11 sierpnia 2015r. godz.737
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Tront

