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SESJA  

RADY GMINY NĘDZA 
25.07.2017 roku 

godz. 800 
PROTOKÓŁ NR LIV / 2017 

 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 800 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 21 lipca 2017r. 
przybyło 14 radnych ; nieobecny radny Krystian Krótki. 
 
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 21 lipca 2017 roku wraz z uzasadnieniem 
i proponowanym porządkiem obrad sesji. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie : 
 
1) przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023;  
2) przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa 
opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy 
Nędza” na lata 2017-2021; 
3) zmian w budżecie gminy na 2017 rok; 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
5) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości; 
6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Nędza w celu budowy zbiornika służącego zaopatrzeniu ludności w wodę; 
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza; 
 
3. Zakończenie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad pod głosowanie:  
 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosem wstrzymującymi się; 
zatwierdziła porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 25.07.2017r. 
 
Ad. 2 

1) Przewodniczący  RG oddał głos firmie przygotowującej dla Gminy Nędza program 
rewitalizacji; Przedstawiciel firmy przedstawił i omówił prezentację multimedialną dotyczącą 
programu rewitalizacji; Radny Norbert Gzuk zapytał dlaczego został odrzucony projekt 
Ludowego Klubu Sportowego z Zawady Książęcej; Przedstawiciel firmy wraz z Wójtem Gminy 
odpowiedzieli, iż Zawada Książęca nie została objęta obszarem rewitalizacji, program został 
zaakceptowany i przekonsultowany z Urzędem Marszałkowskim i to tam projekt został właśnie 
z tego powodu odrzucony; Wójt Gminy wyjaśniła, iż obszar rewitalizacji został wyznaczony w 
centrum gminy o czym była już mowa na grudniowej sesji 2016 roku, potwierdziła również, iż 
wyraziła zgodę na rozszerzenie składania wniosków nawet z poza obszaru rewitalizacji by nikt 
jej nie zarzucił wyrzucania jakichkolwiek projektów; Radny Julian Skwierczyński poprosił 
przedstawiciela firmy o wskazanie w ustawie o rewitalizacji, że tylko centrum ma być 
rewitalizowane; Przedstawiciel firmy potwierdził, iż takich zapisów nie ma natomiast taka jest 
praktyka; Radny zapytał skąd firma ma dane jakie są zamieszczone w programie oraz czy 
ktokolwiek był w terenie i rozmawiał z ludźmi; Przedstawiciel firmy odpowiedział, iż dane 
zostały pozyskane od instytucji, które takie dane posiadają (policja, gops, gus itd.) oraz 
potwierdził również rozmowy z ludźmi w poszczególnych sołectwach; Przewodniczący RG 
kilkakrotnie przywołał radnego Juliana Skwierczyńskiego do porządku; Radny Julian 
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Skwierczyński stwierdził, iż tylko do przedstawiciela firmy ma największe zaufanie – do jego 
wywodów i stwierdzeń bo reszta to jest tendencja i korupcja;  Przewodniczący Rady Gminy 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 11 głosami za, 1 głosem przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LIV-305-2017 z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu 
Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023. 
  
 

2) Sekretarz Gminy przedstawił i omówił projekt uchwały wyjaśniając, iż środki na ten cel zostały 
już wcześniej zabezpieczone w kwocie 15 tysięcy złotych na rok 2017; Radny Norbert Gzuk 
zapytał czy środki w tej kwocie wystarczą; Sekretarz Gminy wyjaśnił, że okaże się to dopiero 
w momencie zgłaszania rodziców choć mniej więcej wiemy, iż takich dzieci będzie około 
dziesięcioro; Radny Skwierczyński zapytał czy w zakres programu będzie wchodzić 
rehabilitacja dzieci z wadami serca oraz czy nie można takiej rehabilitacji zorganizować u nas 
w ośrodku zdrowia; Wójt Gminy wyjaśniła, że trudno by choroby serca poddawać rehabilitacji 
jak również zwróciła uwagę, iż do tego typu rehabilitacji jest naprawdę potrzebny bardzo 
specjalistyczny sprzęt, który nie jest mobilny i taka rehabilitacja w naszym ośrodku jest 
niemożliwa; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LIV-306-2017 z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia 
programu zdrowotnego pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad 
dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza” na lata 
2017-2021. 
 
850  z sali narad wyszli radni Norbert Gzuk, Piotr Kudla, Waldemar Wiesner. 
 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący 
RG nie udzielił głosu radnemu Julianowi Skwierczyńskiemu z uwagi na brak merytorycznej 
dyskusji; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LIV-307-2017 z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2017 rok. 
 

4) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący 
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 11 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LIV-308-2017 z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 

5) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż są to działki które są już po 
eksploatacji, które jak radni wiedzą przeplatają się z działkami gminy w związku z powyższym 
firma Mantrans przekazuje nieodpłatnie ten teren (akwen wodny) na rzecz gminy, będzie to 
również dla nas pewnego rodzaju uporządkowanie terenu ponieważ przy wodzie ciężko jest 
określić co jest nasze a co ich; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Rada Gminy przy 10 głosujących, 10 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się jeden radny nie brał udziału w głosowaniu przyjęła Uchwałę Nr LIV-309-2017 z 
dnia 25 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze 
darowizny nieruchomości. 
 

6) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż uchwała związana jest z 
naszą spółką i zbiornikiem na wodę jaki spółka chce budować na terenie którego właścicielem 
jest Gmina Nędza i do majątku w formie darowizny ten teren chcemy spółce przekazać; 
Radny Julian Skwierczyński zapytał czy nie można tej działki przekazać jako wkład własny 
gminy do spółki; Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jedyną formą w jakiej można byłoby to 
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przekazać to użytkowanie wieczyste, natomiast użytkowanie wieczyste opiera się na braku 
zgodności ustawy o rachunkowości i ustawy o gospodarce nieruchomościami; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Rada Gminy przy 11 głosujących, 11 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LIV-310-2017 z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza w celu 
budowy zbiornika służącego zaopatrzeniu ludności w wodę. 
 

7) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż działki zaznaczone na 
mapie to tereny przyległe do terenów zakończonej eksploatacji żwirowni, gdzie większość 
działek to własność prywatna, a nasze działki to działki o bardzo małej powierzchni; 
Przewodniczący RG zapytał czy nie można sprzedać tych malutkich działek w drodze 
bezprzetargowej; Wójt Gminy wyjaśniła, że ze względu, iż na tej sali wielokrotnie padają w jej 
kierunku oszczerstwa – nawet dziś padło tutaj słowo korupcja , nie będzie ryzykowała 
kolejnymi pomówieniami; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.  

 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 11 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LIV-311-2017 z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo, które wpłynęło do niego w dniu sesji, pismo dotyczące 
przekazania przez Wójta Gminy informacji radnym, iż w związku z zakończeniem eksploatacji na terenie 
żwirowni Babice II Wójt Gminy wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy z firmą z firmą MAN-TRANS 
sp. z o.o. z dniem 31.07.2017r. i prosi o jej akceptację; Przewodniczący Rady gminy poddał pod głosowanie 
akceptację decyzji Wójta Gminy Nędza. 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
wyraziła akceptację decyzji Wójta Gminy Nędza dotyczącą rozwiązania umowy dzierżawy z firmą  MAN-
TRANS sp. z o.o. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący  RG  po  stwierdzeniu,   że   wyczerpano  porządek   obrad   sesji  -  przyjęto   przedłożone   
we   wniosku projekty uchwał -zamknął sesję w dniu 25 lipca 2017r. godz. 915.. 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


