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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

25.01.2017 roku 
godz.1501 

 

PROTOKÓŁ NR   XLIV /  2017 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1501 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 13 radnych ; nieobecni radni Krystian Krótki, Piotr Kudla.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż radni otrzymali wniosek Wójta Gminy 
AUTOPOPRAWKA – zmieniony projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 
Gminy Nędza uzupełniony o otrzymane wnioski. 
 
Skarbnik gminy omówiła przedłożony wniosek. 
 
Radny Julian Skwierczyński złożył wniosek formalny o nieprocedowanie autopoprawki. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek radnego Juliana Skwierczyńskiego pod głosowanie. 
 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 4 głosami za, 9 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się, 
odrzuciła wniosek radnego Juliana Skwierczyńskiego. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z autopoprawką; 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 9 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się, 
przyjęłą porządek obrad wraz z autoporawką sesji w dniu 25.01.2017r. 
 

1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLII / 2016, XLIII/ 2016 - z poprzednich 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) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza; 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
3) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania; 

4) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;   
5) inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 
6) zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych; 
7) ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej; 
8) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących 

fundusz sołecki. 
 
5a. Zatwierdzenie planu pracy na 2017 rok: 

 RADY GMINY NĘDZA; 

 Komisji Rewizyjnej; posiedzenie 05.01.2017 

 Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego; posiedzenie 19.01.2017 

 Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; posiedzenie 16.01.2017 

 Komisji Oświaty i Sportu; posiedzenie 19.01.2017 
 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
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7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 
za 2016 rok. 

 
 8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
 
Ad.2 
 
Radny Norbert Gzuk wniósł uwagę, w zakresie pominięcia jego wypowiedzi w pkt.6.  
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 9 głosami za, 1 głosem przeciwnym, 3 głosami wstrzymującymi się; 
zatwierdziła Protokół Nr XLII / 2016 sesji z dnia 16 grudnia 2016r. z uwagą radnego Norberta Gzuka. 
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 8 głosami za, 1 głosem przeciwnym, 3 głosami wstrzymującymi się; 
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu; zatwierdziła Protokół Nr XLIII / 2016 sesji z dnia 29 grudnia 
2016r. 
  
Ad.3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad.4 
Radny Marian Gzuk zapytał o pkt. 15 –akt notarialny; Wójt gminy odpowiedziała, iż akt notarialny 
dotyczył oddania w trwały zarząd części budynku, który zajmuje  Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
Radny Norbert Gzuk zapytał o pkt. 3 dotyczacy konsultacji ścieżki rowerowej Velke Hostice-Rudy; 
Wójt gminy wyjaśniła, iż te konsultacje są bardzo częste, te były jedynymi z ostatnich, które głównie 
dotyczyły przejścia rowerem przez drogę wojewódzką i zaproponowania możliwości przedostania się 
przez już istniejące przejścia, podobne sytuacje są w Pietrowicach. 
 
Ad. 5 

1) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na 2017 rok; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja 
Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 9 głosami za, 0 głosami przeciw,  3 głosami wstrzymującymi się, 
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, przyjęła Uchwałę Nr XLIV-247-2017 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono, 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XLIV-248-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 
 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały, wyjaśniła, iż generalnie są to inne 
zadania niż zawarte w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, dotyczą innych niż 
organizacje pozarządowe podmiotów. W zakresie poprzedniej uchwały doprecyzowano co 
powinna zawierać informacja o otwartym konkursie ofert oraz co powinna zawierać oferta 
podmiotu; Radny Norbert Gzuk zapytał dlaczego nie został w uchwale wprowadzony punkt 
dotyczący ogłaszania konkursów na tablicach ogłoszeń które w poszczególnych sołectwach, 
który został poruszony już na Komisji Finansów; Skarbnik gminy wyjaśniła, iż uchwała jest w 
trakcie konsultacji i żeby jej nie wycofywać postanowiono nie wprowadzać przedmiotowego 
punktu; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol 
potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
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Rada Gminy przy 13 głosujących , 8 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi się, 
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, przyjęła Uchwałę Nr XLIV-249-2017 w sprawie określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonywania zleconego zadania. 
 

4) Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie) , 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLIV-250-2017 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

5) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż uchwała zawiera nowe 
podstawy prawne i zastępuje poprzednie uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Radny Marian Gzuk 
zapytał czy byłaby możliwość dodania punktu aby inkasenci podatku od nieruchomości 
zbierali również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Skarbnik gminy wyjaśniła, 
iż niema takiej możliwości, musi być to uregulowane odrębną uchwałą; Przewodniczący Rady 
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLIV-251-2017 w sprawie inkasa podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
 

6) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono, 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 7 głosami za, 3 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XLIV-252-2017 w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących 
radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 
 

7) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono, 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr XLIV-253-2017 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje 
dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 
 

8) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Radny Marian Gzuk 
poprosił o wymienienie chociaż jednej gminy, która nie wyodrębnia w budżecie środków na 
fundusz sołecki; Wójt gminy odpowiedziała, iż nie zna wszystkiego na pamięć, Radny Marian 
Gzuk przytoczył gminę Kornowac, w której nie ma funduszu sołeckiego, ale w zamian za to 
funkcjonuje budżet obywatelski, wymienił również co w latach poprzednich, kiedy fundusz 
jeszcze istniał zostało zakupione lub zrobione choćby w sołectwie Łęg; Przewodniczący Rady 
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 13 głosujących , 9 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XLIV-254-2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
Ad.5a 
Do przedłożonych do zatwierdzenia planów pracy na 2017 rok radni nie wnieśli żadnych uwag. Rada 
Gminy zatwierdziła poszczególne plany pracy następująco: 
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1) PLAN PRACY RADY GMINY NĘDZA; 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
zatwierdziła Plan Pracy Rady Gminy Nędza. 
 

2) Komisji Rewizyjnej; 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 11 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej. 
 

3) Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego; 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 9 głosami za, 2 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
zatwierdziła Plan Pracy Komisji Finansów. 
 

4) Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; 
 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
zatwierdziła Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. 
 

5) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
 

Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
zatwierdziła Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Ad. 6 
Radny Karol Kalemba : 

1) zapytał Wójta Gminy o audycje jakie można było swego czasu usłyszeć w naszym lokalnym 
radiu, zapytał czy można je wznowić z uwagi na zainteresowanie mieszkańców; Wójt gminy 
odpowiedziała, iż z uwagi na zarzut wykorzystywania przeze mnie tych audycji w celu 
promocji swojej osoby poprzez roznoszone swego czasu gazetki, informacje na temat gminy 
można uzyskać w inny sposób np. poprzez naszą gazetkę lub ciekawą stronę internetową. 

Radny Norbert Gzuk 
2) podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie wyliczenia odnośnie opłat za śmieci, które 

zakwestionował, omówił oraz przekazał również Skarbnikowi gminy swoje wyliczenia; w 
trakcie rozległej dyskusji Skarbnik gminy zaproponowała wspólne pochylenie się nad 
wyliczeniami na posiedzeniu wspólnych komisji w pierwszej dekadzie lutego. 

Ad.7 
Radny Powiatowy Andrzej Chroboczek zaapelował do radnych, iż 6 lutego mija termin konsultacji 
społecznych uchwały sejmiku województwa śląskiego dotyczącej wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie 
paliw. Każdego zachęcił do tej lektury, ponieważ regulacje zawarte w tej uchwale są zatrważające, 
ponieważ i owszem jest w niej zawarta walka ze smogiem ale sposób nakazowy wprowadzenia tych 
regulacji będzie bardzo dotkliwy dla wszystkich mieszkańców. Omówił zawarte w uchwale 
wprowadzenie zakazu spalania od września 2017 roku niektórych rodzajów paliw, zwrócił również 
uwagę na obowiązkowe wymiany kotłów na bardzo kosztowne kotły, na które wielu mieszkańców nie 
będzie stać. Bardzo zachęcił do wnoszenia uwag to tejże uchwały, każdy mieszkaniec , każdy z nas 
może takie uwagi wnieść a zapewne będzie inny oddźwięk. 
 
Radny Karol Kalemba złożył wniosek formalny o wznowienie audycji radiowych z których mieszkańcy 
mogliby się dowiedzieć o bardzo istotnych tematach, takich jak np. uchwała którą poruszył dziś radny 
powiatowy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt o przygotowanie kalkulacji kosztów dotyczących 
audycji. 
 
Ad.8 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i 
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 25 stycznia 2017 roku godz. 1646 . 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


