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SESJA RADY GMINY NĘDZA 
27.06.2016 roku 

godz.1530 

 

PROTOKÓŁ NR   XXXIII /  2016 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.1530 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych; nieobecni: Jan Flut             
 
Radnym został przestawiony nowy porządek obrad: 
 
1. OTWARCIE SESJI  -  stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 23.06.2016r. o wprowadzenie zmiany do porządku obrad 
sesji Rady Gminy Nędza w dniu 27.06.2016r. 
 

2. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Nr XXX/2016, Nr XXXI/2016, Nr XXXII/2016 - z poprzedniej 
sesji. 

 
3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w 

okresie między sesyjnym. 
 

4. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z 
wykonania uchwał Rady Gminy . 
 

5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE: 
1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza  

 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu, 
ONS/HK.0612.6.2016 z dnia 17.06.2016r. 

2) określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza  
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza 

 
 

6.  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone  interpelacje.                                               
1) Interpelacja radnego Jana Francus z dnia 06.06.2016 – odpowiedź Nr ID.720.63.2016 z dnia 

10.06.2016r. 
 
7.  WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 
 
8.    ZAMKNIĘCIE SESJI . 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie: 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosem wstrzymującym się 
zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza  w dniu 27.06.2016r. 
 
Ad. 2 
 
Radny Norbert Gzuk wniósł ustną uwagę do protokołu Nr XXX/2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku –
uzupełnienie punktu 5 na str. 3 o jego wypowiedź: 
„Komisja Rewizyjna w 2015 roku działała w składzie niezgodnym z wymaganym przepisem bez 
przedstawiciela Klubu radnych „ Dla Dobra Gminy”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uzupełnienie protokołu o uwagę wniesioną ustnie przez 
Radnego Norberta Gzuka. 
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Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym 
się zatwierdziła Protokół Nr XXX/2016 sesji z dnia 06 czerwca 2016 roku wraz z uwagą Radnego 
Norberta Gzuka. 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi 
się zatwierdziła Protokół Nr XXXI/2016 sesji nadzwyczajnej  z dnia 17 czerwca 2016 roku. 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi 
się, 1 radny obecny na sali nie brał udział w głosowaniu zatwierdziła Protokół Nr XXXII/2016 
sesji nadzwyczajnej z dnia 21 czerwca 2016 roku. 
 
Ad. 3 
 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur.  
 
Ad. 4 
Do przedłożonego przez Wójta Gminy Sprawozdania o pracach realizowanych w okresie 
międzysesyjnym radni wnieśli pytania: 
 
Radny Jan Francus: 
pkt 6. – Wójt Gminy odpowiedziała, że zebranie podsumowywało poprzedni okres pracy, kwestie 
absolutorium. 
 
Radny Norbert Gzuk: 
Prośba aby poszerzyć informację o walnych spotkaniach, w których bierze udział Wójt Gminy o 
dodatkowe informacje dotyczące tematyki tych spotkań, jakie decyzje zapadły na spotkaniach. 
Radny porosił o dodatkowe wyjaśnienie co było tematem spotkania z 1 punktu informacji i 6 punktu 
informacji. 
Wójt Gminy odpowiedziała, że tematem z 1 punktu informacji było doprecyzowanie zapisów 
statutowych, ilość pieniędzy jakie zostały przekazane do LGD, przydział na poszczególne gminy w 
zależności od ilości mieszkańców  lub też na zasadzie ewentualnych ustaleń, następne spotkanie to 
doprecyzowanie kwestii finansowych. 
Pierwszy okres LGD tworzyły tylko Pietrowice Wielkie i Rudy, teraz LGD tworzą inne gminy oprócz 
Kornowaca i Raciborza. 
Radny zapytał co w ramach LGD zostało zrealizowane. 
Wójt Gminy odpowiedziała, że w ramach LGD zatwierdzono program opisujący jakie działania LGD 
chce podjąć, (Radny otrzymał już wcześniej ten program). Na podstawie tego programu i ilości 
pieniędzy które otrzymały Urzędy Marszałkowskie został określony przydział na poszczególne 
działania lokalne. W ramach tego każda grupa lokalna musiała solidarnościowo odstąpić 10%, kwoty 
która została przyznana żeby jeszcze jedna grupa działania, która zajmuje się hodowlą ryb, żeby nie 
została pokrzywdzona. Ta kwestia też musiała zostać zapisana w statucie. Jeśli chodzi o podział, to 
początkowo był on robiony na podstawie ilości mieszkańców, ale na podstawie negocjacji kwotę, która 
otrzymuje gmina wiejska zostaje pomniejszona. Mówimy tu o kwocie 400.000 zł. Ustalono dodatkowo 
zapis że te pieniądze będą dzielone na działania które podejmuje gmina, ale też na działania, które 
podejmują indywidualni młodzi przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność. Czekamy teraz na 
działanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który będzie oceniał wnioski. Maksymalna kwota, którą 
będzie można otrzymać to 50.000 zł 
 
Radny Julian Skwierczyński 
Radny stwierdził, że pewne rzeczy powinny zostać ujęte na papierze ze względu na fakt, że Wójt 
Gminy zapomina o tym co mówi i nie jest to realizowane co Pani Wójt mówi w danym momencie. 
 
Ad. 5 
 

1) Inspektor Ilona Zoń wyjaśniła radnym powód podjęcia uchwał dotyczący Regulaminu 
utrzymania czystości i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych. Ustawa z 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie art. 11 stwierdza nieważność 
niektórych uchwał z dniem 31 lipca 2016r. w tym regulamin utrzymania czystości i 
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szczegółowe sposoby i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. Różnice pomiędzy dzisiejszym projektem a obowiązującymi już uchwałami to: 
- obowiązkowy odbiór w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych  odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów zielonych i odpadów rozbiórkowych i budowlanych – rozdział 4 
dodano że mogą być oddane w punkcie selektywnego zbierania odpadów według 
harmonogramu który zostanie wypracowanych i podany do publicznej informacji 
- zmiana organizacyjna - rozdział 3 § 7 informacja jakie pojemniki mogą być wykorzystane 
przez gminę był zapis w podpunktach jakie pojemnik mogą być wykorzystywane na terenie 
gminy, pojemniki 110l i 120l - teraz zostało to ujęte w jeden punkt że można korzystać z 
pojemników o pojemności 110l, 120l,  240l, 1100l dostosowany do odbiorcy w celu 
żywieniowych. 
- w punkcie 2 worki czarne na odpady zmieszane dodano, że mogą być o pojemności 110l i 
120 l -  dotyczy sytuacji gdy mieszkańcy zakupują worki we własnym zakresie i będą to worki 
większe niż 120l, ciężko taki worek podnieć i odpady wysypywały się z worka 
- worki w kolorze niebieskim, zielonym i żółty mogą być wykorzystane w każdej zabudowie, a 
pojemniki mogą być stosowane w zabudowie wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałe 
(przedsiębiorcy), 
- § 9 dotyczy średniomiesięcznego ilość wytwarzanych mieszanych odpadów komunalnych na 
mieszkańca, były tu zawyżone wartości, dostosowano do wartości rzeczywistych, 
- rozdział 5 – Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami -
powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w 
pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez 
kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej na terenach 
wiejskich; nie jest to przymus. 
 

Skarbnik Gminy przypomniała, że na tej samej zasadzie działała uchwała w sprawie inkasentów. 
 
Przewodniczący Rady zadał pytanie odnośnie rozdziału 3 pkt 5 § 7 – worki z tworzywa sztucznego na 
odpady zielone i biodegradalne, czyli takich odpadów nie można wystawić w zwykłych pojemnikach. 
 
Inspektor Ilona Zoń odpowiedziała, że można jedynie wystawić w workach. Przed przystąpieniem do 
przetargu na pewno będziemy Regulamin znowu zmieniać, dostosowywać do potrzeb mieszkańców 
zgodnie z przepisami. 
 
Radny Norbert Gzuk – odpady budowlane muszą być selektywne czy mogą być mieszane (gruz z 
materiałami budowlanymi), czy są jakieś ograniczenia. 
Inspektor Ilona Zoń odpowiedziała, że są ograniczenia, są one znaczne, natomiast to już zawiera 
kolejny projekt uchwały. 
 
Wójt Gminy stwierdziła, że trzeba zwrócić uwagę, że ten gruz jest tworzony przez niewielką ilość 
mieszkańców, ale  opłatę ponoszą solidarnie wszyscy mieszkańcy, 5-10 mieszkańców zrobi porządek 
ale wszyscy ponoszą tego konsekwencje. 
 
Radny Norbert Gzuk stwierdził, że  jeśli chodzi o § 19, żeby na przyszłość zrobić zachętę, kto nie 
będzie oddawał odpadów zielonych będzie mniej płacić. 
 
Radny Julian Skwierczyński, my nie mamy punktu selektywnego odbioru, korzystamy z Kuźni 
Raciborskiej, pracownicy punktu pracują według Regulaminu Kuźni Raciborskiej czy nie będzie tutaj 
zachodzić konflikt, czy mieszkańcy nie będą odsyłani z powrotem. 
Inspektor Ilona Zoń, to jest tylko miejsce odbioru, ale pracownicy znają nasz regulamin i pytają 
każdego z jakiej gminy mieszkańcy przywożą odpady. 
 
Radny Jan Francus w Gaszowicach na każdego mieszkańca są dwa worki na odpady zielone, 
natomiast na pozostałe odpady zielone jest wystawiony kontener, może warto skorzystać z tego 
rozwiązania u nas. 
 
Inspektor Ilona Zoń poinformowała radnych, że można korzystać w wszelkich niejasnych sytuacjach z  
punktu obsługi klienta, do którego można zgłaszać wszelkie uwagi, problemy, dyspozytorka dzwoni do 
kierowcy i od razu kierowca wraca na posesje gdzie odpady nie zostały odebrane. Omówiła również 
kwestie zawarte w piśmie Sanepidu dołączone do uchwały. 
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Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym 
się przyjęła Uchwałę Nr XXXIII-185-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nędza 
 

2) Podstawa prawna taka sama jak w poprzednim projekcie. Podstawowe zmiany to: 
- § 2 ust. 3 – kwestie wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności minimum 110 l 
- częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych – brak 
konieczności przyjeżdżania dwa razy w tygodniu po odbiór odpadów, w zupełności wystarczy 
dwa razy w miesiącu odpady mieszane i raz w miesiącu odpady segregacyjne jak w 
zabudowie jednorodzinnej 
- w ramach opłaty trzeba zapewnić odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon w 
punkcie selektywnej zbiórki odpadów, odpadów zielonych i odpadów budowlanych, są tu 
wprowadzone limity, limity dotyczą tylko punktu odbioru, z posesji zabiera się każdą ilość 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXIII-186-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

3) Skarbnik Gminy odczytała i wyjaśniła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok; 
zwiększyć wydatki na oświatę i wychowanie, wkład od rodziców za uszkodzone, zniszczone 
lub nie zwrócone podręczniki - zwrot dotacji którą otrzymano w zeszłym roku, dwa wnioski 
Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na występy orkiestry i na Uniwersytet III Wieku,  
zmniejszenie wydatków – zakończenie inwestycji budowa sieci wodociągowej na ul. Dębowej; 
zmniejszenie na pracach społeczno-użytecznych oraz w rozdziale oświetlenie ulic, plac i dróg, 
na zadanie związane z wykonaniem przyłącza do sieci wodociągowej w Babicach przy ul. 
Wyrobiskowej. Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
. 

Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących,13 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXIII-187-2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy 
Nędza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

4) Skarbnik Gminy omówiła zakres projektu uchwały: zmniejszenie łącznych nakładów limitów 
finansowych limitu roku 2016 odnośnie budowy sieci wodociągowej przy ul. Dębowej, 
podpisano umowę dotyczącą adaptacji budynku OSP w Babicach – zmniejszono limit 
zobowiązań, wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach – 
wpłynął aneks do umowy obniżający koszty. 
  

Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXIII-188-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza 
 

5)  Wójt Gminy omówiła projekt uchwały. Po komunalizacji i wpisaniu do ksiąg gmina otrzymała 
na własność 3 działki Nr 1325, 1333/2, 1352 obrębu Nędza, leżą one na terenie 
potwierdzonym badaniami dotyczącymi żwiru, są to drogi wewnętrzne, po wyrażeniu zgody 
przez Radę na sprzedaż tych działek, rzeczoznawca dokona ich wyceny, w drodze przetargu 
zostaną zbyte. Wcześniej Rada już wyraziła zgodę na sprzedaż dwóch działek, zostały one 
wycenione dwoma metodami: pierwsza wycena to wycena rzeczoznawcy, która wynosi 
208.000,00 zł, drugą wycenę robiliśmy sami metodą jaką są wyceniane tereny na żwirowni w 
Babicach wg objętości zawartego żwiru, średniej wartość ceny pospółki wg cennika 
Sekocenbud oraz wzięliśmy pod uwagę odpowiednią ilość procentową, która należy się 
gminie wówczas wycena wyniosła 250.000,00 zł (tak taką wartość podaliśmy w wykazie 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) – wielkość dwóch poprzednich działek to 
1,53h, natomiast te trzy drogi to 36 arów razem czyli wycena może wynosić ok.60.000,00 zł 
 

Radny Julian Skwierczyński zapytał kto chce nabyć te trzy drogi; czy nie nastąpi konflikt z innymi 
właścicielami działek. Wójt Gminy odpowiedziała, że Kotlarnia zwróciła się z wnioskiem, że jest w 
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stanie przejąć od nas te działki, natomiast działki sąsiednie są już własnością Kotlarni, bądź są 
sukcesywnie skupowane przez Kotlarnię. 
  
Rada Gminy przy 14 głosujących,10 głosami za, 0 głosów przeciw, 4 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXIII-189-2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej właściwość Gminy Nędza 
 
 
Ad. 6 
 
Radny Jan Francus złożył interpelację na piśmie. 
 
Radny Gzuk Marian – na ul. Kanałowa kładka jest w fatalnym stanie.  
Wójt Gminy odpowiedziała, że kładka będzie zrobiona, sołtys była już w tej sprawie. 
 
Radny Julian Skwierczyński – interpelacja złożona do protokołu na sesji 06 czerwca 2016r. w 
sprawie budowa i przebudowa chodnika – Wójt ma 21 dni na odpowiedź na interpelację radnego; do 
dnia dzisiejszego brak odpowiedzi. 
Wójt Gminy odpowiedziała, że pismo trafiło do odpowiedniego merytoryka i sprawdzi dlaczego 
odpowiedź nie została udzielona. 
Kolejna interpelacja dotyczyła pisma mieszkańców Łęgu, dostarczyłem również ksero pisma - też brak 
odpowiedzi. 
Wójt Gminy odpowiedziała, że to był donos, a Wójt nie odpowiada na donosy. Zostało to wyjaśnione, 
taka sprawa nie miała miejsca. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że 24 kwietnia 2016r. Radny Julian Skwierczyński odebrał z Biura 
Rady pismo i od dwóch miesięcy czekamy na odpowiedź Radnego. 
 
Radny Krystian Krótki – zapytał o ul. Polną w Łęgu 
Wójt Gminy odpowiedziała że umowa jest podpisana i firma wchodzi 1 sierpnia 2016r., wszystkie 
słupy będą zmienione, do końca sierpnia jest wykonanie. 
 
Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości wyłączania prądu, kto ma na to wpływ. 
Wójt Gminy odpowiedziała, że to sprawdzi, poza tym trwa wymiana słupów na terenie Gminy Nędza. 
 
Radny Jan Francus – czy procedura dotycząca ul. Nowej została już rozpoczęta 
Wójt Gminy odpowiedziała, że procedura jest rozpoczęta na zasadzie zasiedzenia. 
 
Radny Norbert Gzuk – prośba by sesje nadzwyczajne odbywały się po godz. 1600  - 1700, a nie 
wcześniej. 
Otrzymałem pismo datowane 9 czerwca 2016r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 
jest to odpowiedź na pismo, nie znam treści tego pisma i proszę o jego udostępnienie. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że pismo dotyczyło składu Komisji Rewizyjnej, pismo zostanie 
udostępnione. 
 
Ad. 7 
Nie rozpatrywano. 
 
Ad. 8 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu, że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i wniosków 
zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 27 czerwca 2016 roku godz. 1645. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: Joanna Ratuszniak 


