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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

13.07.2017 roku 
godz.1500 

 

PROTOKÓŁ NR   LIII / 2017 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1500 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych; nieobecni radni Krótki Krystian, Kudla Piotr, 
Wiesner Waldemar. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad; 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się, przyjęła porządek obrad sesji w dniu 13.07.2017r. 
 

1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Zatwierdzenie Protokołu LI / 2017 , LII / 2017 - 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) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza; 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
3) zmiany uchwały Rady Gminy Nędza XXXVII-211-2016 z dnia 13 października 2016r. zmieniającej 

uchwałę Nr V-37-2003 z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza. 
 

6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
1) Interpelacja Międzysesyjna Nr 1/2017 radnego Juliana Skwierczyńskiego – pismo Nr 

WPO.Fn.3120.71.2017 
2) Interpelacja Międzysesyjna Nr 2/2017 radnego Juliana Skwierczyńskiego – pismo Nr 

SG.0003.12017 
 
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 
  
8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
 
 
Ad.2 
Norbert Gzuk wniósł uwagę do protokołu Nr LI/2017, stwierdził, iż cała jego wypowiedź została 
pominięta oraz, że to nie on wyszedł z sali narad jak to zostało odnotowane w protokole.  
 
Krystain Okręt zwrócił uwagę, iż jest błąd w protokole dotyczący liczby osób głosujących jest 14 a 
winno być 13 jeśli jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 9 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 3 głosami wstrzymującymi 
się;  zatwierdziła Protokół Nr LI / 2017 sesji z dnia 12 czerwca 2017r. 
 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 9 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 3 głosami wstrzymującymi 
się;  zatwierdziła Protokół Nr LII / 2017 sesji z dnia 26 czerwca 2017r. 
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Ad.3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad.4 
Radny Jan Francus zapytał pkt. 12, i o to kto będzie wykonywał ten remont w Górkach Śląskich gmina 
czy powiat; Wójt gminy odpowiedziała, iż powiat a my ich wspomagamy. 
 
Radny Norbert Gzuk również o pkt. 12, czy tematem tego spotkania był remont tylko drogi w Górkach; 
Wójt gminy odpowiedziała, iż nie; rozmowy w trakcie spotkania toczyły się na temat wielu uszkodzeń 
jakie powstały na drogach. 
 
Radny Julian Skwierczyński zapytał o spotkanie w sprawie terenów wąskotorówki; Wójt Gminy 
odpowiedziała, iż spotkanie dotyczyło przekazania bezpłatnie tych terenów na rzecz gminy. 
 
Wójt Gminy poinformowała radnych, iż będzie jeszcze jedna sesja związana z przyjęciem programu 
rewitalizacji dla Gminy Nędza, ponieważ opinia przyszła już po wyjściu materiałów na tę sesję, a 
materiał dotyczący rewitalizacji jest  bardzo obszerny i wymaga głębszej analizy nie został 
przedstawiony w dniu dzisiejszym. Przyjęcie programu będzie potrzebne zarówno przedsiębiorcom jak 
i gminie do pozyskiwania środków. 
 
 
Ad. 5 

1) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Radny Julian 
Skwierczyński zapytał o paragraf 5 podpunkt 4, czy dochody z tego roku pokryją deficyt; 
Skarbnik gminy odpowiedziała, iż deficyt jest pokrywany z przychodów a nie dochodów, 
Radny Julian Skwierczyński zwrócił uwagę, iż w poprzednich zmianach w uchwale budżetowej 
kwota deficytu z lat poprzednich była inna; Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przecież w tabeli nr. 3 
zgodnie z tą uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową dokonujemy zmian przychodów a tym 
samym zmian kwoty pokrycia deficytu, Skarbnik Gminy zaapelowała do radnego, iż oczekuje 
w tym temacie ustosunkowania się pisemnego ponieważ kwoty, które są wykazane w uchwale 
zmieniającej uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową są zgodne z księgami 
rachunkowymi i przyjętymi planami, gdyby nie były zgodne byłyby zausterkowane; 
Przewodniczący RG zwrócił uwagę radnemu Skwierczyńskiemu, iż uchwała budżetowa jest 
naprawdę trudną uchwałę i trzeba to wszystko na bieżąco śledzić i po siedmiu latach bycia 
radnym wypadałoby chociaż podstawy znać; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, 
przyjęła Uchwałę Nr LIII-302-2017 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 12 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LIII-303-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 

 
3) Sekretarz gminy przedstawił i omówił projekt uchwały wyjaśniając, iż zmiana dotyczy sytuacji 

zakwestionowania uchwały przez Wojewodę Śląskiego w drodze skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, jaka przysługuje w momencie nie wszczęcia postępowania 
nadzorczego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do służb nadzorczych uchwały, po 
podjęciu uchwały pismo przewodnie wraz podjętą uchwałą zostanie przesłane do Wojewody, 
a  skarga zostanie uchylona; Radny Norbert Gzuk zapytał co było powodem złożenia skargi, 
co zainicjowało takie działania; Sekretarz odpowiedział, iż nie wie co zainicjowało takie 
działania; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Gminy przy 12 głosujących, 9 głosami za, 0 głosem przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się, 
przyjęła Uchwałę Nr LIII-304-2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nędza XXXVII-211-2016 
z dnia 13 października 2016r. zmieniającej uchwałę Nr V-37-2003 z dnia 20 stycznia 2003r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza. 
 

 
Ad.6 
Radny Jan Francus poprosił Panią Wójt o krótką informację dotyczącą strat z powodu huraganu jaki 
miał miejsce na terenie naszej gminy; Wójt Gminy omówiła sytuację w gminie, zaznaczając, iż na całe 
szczęście szkody są znaczne ale nikomu nic się nie stało. Została uruchomiona pomoc finansowa 
Wojewody- udzielana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, powołana została komisja do 
szacowania takich start u mieszkańców, która kwalifikuje poszczególne osoby do otrzymania takiej 
pomocy finansowej, wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody o dodatkowe środki na remont drogi 915, 
która prowadzi do Kuźni Raciborskiej. Wszystko co miało zostać zabezpieczone zostało 
zabezpieczone, prace natomiast nadal prowadzą strażacy by kolejne drzewa nie powodowały żadnych 
nieszczęść. 
 
Przewodniczący RG zwrócił uwagę, iż mimo trudności w kontaktowaniu się za pomocą telefonu, Pani 
Wójt w nocy była w stanie zorganizować nawet wyżywienie dla wszystkich strażaków biorących udział 
w akcji. 
 
Radny Karol Kalemba zwrócił uwagę, że sporo sprzętu podczas tej akcji uległo zniszczeniu. 
 
Radny Norbert Gzuk, wyraził podziw dla służb gminy oraz strażaków podczas tej akcji jak również 
podczas akcji w 1997roku kiedy ratowali ludzi przed powodzią, dodał również, iż jest miejsce jak się 
jedzie wzdłuż torów w kierunku Szymocic gdzie brak jest oznakowania na drodze wjazdowej do lasu 
zakazu wejścia do lasu tak jak w innych miejscach. Radny zapytał również o Panią Wójt co dalej z 
plebanią w Zawadzie Książęcej; Wójt odpowiedziała, iż będzie kolejny przetarg. 
 
Wójt Gminy zwróciła radnym uwagę, iż wyjątkowo z uwagi na remont wiaduktu i utrudniony dojazd do 
szkoły tych małych dzieciaków,  zezwoliła na otwarcie oddziału  pierwszej klasy w Zawadzie Książęcej 
 
Radny Julian Skwierczyński odczytał i przedłożył na piśmie dwie interpelacje, które złożył na ręce 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz zapytał Panią Wójt o nielegalne wysypisko gdzie jest 
składowany gruz przy sumince; Wójt wyjaśniła po raz kolejny, iż gruz nie jest odpadem, więc można 
go składować i magazynować na swojej nieruchomości. 
 
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 13 lipca 2017 roku godz. 1554 . 
 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


