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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

06.11.2017 roku 
godz.1400 

 

PROTOKÓŁ NR   LVII / 2017 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1400 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 13 radnych; nieobecni radni Skwierczyński Julian, Wiesner 
Waldemar. 
 
1402 do sali narad wszedł radny Skwierczyński Julian. 
 
Przewodniczący RG poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu 1b – wystąpienie 
przedstawicieli Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad; 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się, 
przyjęła porządek obrad sesji w dniu 06.11.2017r. 
 
Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1a. Uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych uczniom szczególnie uzdolnionym. 
 
1b. Wystąpienie przedstawicieli Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 
 
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr LVI/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. 

 
5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE: 
1) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-
2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy; 
2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; 
3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza; 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
5) zmiany Uchwały Nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice"; 

6) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza; 
7) 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; 

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich; 

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Babicach obejmującą 
strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Babicach obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej; 

10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Górkach Śląskich 
obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Górkach Śląskich obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy 
szkoły podstawowej; 

11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej 
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obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturę organizacyjną te same klasy 
szkoły podstawowej; 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie 
prawa użytkowania wieczystego wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli; 

13) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza; 
14) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza; 
15) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”; 

16) rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na działalność Wójta Gminy Nędza; 
17) rozpatrzenia skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nędzy. 
 

6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
 
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE 

1. Pismo Nr 2427-SKA-3.4006.112.2017.2 z dnia 12.09.2017r. Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Rybniku dotyczące analizy oświadczenia majątkowego. 

2. Pismo Nr KOXIV.414.9.96.2017 z dnia 29.09.2017r. Wojewody Śląskiego – informacja 
dotycząca oświadczeń majątkowych. 

3. Pismo Nr 2425-SKA.070.14.2017 z dnia 23.10.2017 Naczelnika Urzędu Skarbowego w 
Raciborzu dotyczące oświadczeń majątkowych. 

 
8.   ZAMKNIĘCIE SESJI . 
 
Ad. 1a 
Wójt Gminy Nędza Anna Iskała w imieniu Przewodniczącego Rady oraz wszystkich radnych 
przywitała zaproszonych gości. Przypomniała, iż aby otrzymać takie stypendium młodzież musiała 
osiągnąć wzorową albo bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 oraz 
zostać laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej 
powiatowym. Wójt Gminy wręczyła sześciu osobom stypendia za osiągnięcie wysokich wyników w 
nauce. Uczniowie wraz z rodzicami odebrali gratulacje oraz stypendia w wysokości 1 tys. zł. Wójt 
Gminy zauważyła, iż kiedy kilka lat temu przyjmując uchwałę w sprawie kryteriów przyznawania 
stypendium wójta, radni mówili wtedy, że nie znajdziemy na terenie naszej gminy uczniów, którzy 
daliby radę spełnić takie wymogi.  
 
Ad. 1b 
Przedstawiciele Nadleśnictwa Rudy Raciborskie podziękowali za umożliwienie tego wystąpienia. 
Omówili działania, które rozpoczęło Nadleśnictwo w ostatnich dniach na terenie rezerwatu Łężczok. 
Przedstawili również informacje na temat usuwania skutków lipcowego huraganu. Pani Karolina Witek 
bardzo szczegółowo omówiła projekt budowy ścieżek rowerowych. 
 
Radny Norbert Gzuk podziękował przedstawicielom nadleśnictwa za wystąpienie, zwrócił uwagę na 
bardzo złe warunki praktycznie niemożliwe do przejścia pomiędzy pierwszym a drugim stawem w 
kierunku platformy widokowej spowodowane ciężkim sprzętem z gospodarstwa rybnego; zapytał 
również o zakaz wejścia do lasu jadąc od strony Nędzy – czy obowiązuje on cały rok czy tylko w 
czasie okresu lęgowego; radny zwrócił uwagę również, iż dojazd od strony Raciborza jest również w 
tragicznym stanie. 
 
Przedstawiciele nadleśnictwa wyjaśnili, iż możliwość poruszania się turystów po grobli jest tylko po 
wyznaczonych szlakach, które są zatwierdzone zarządzeniem dyrektora RDOŚ i jest to szlak ponad 3 
kilometrów. Reszta grobli jest całkowicie wyłączona z ruchu. Jeśli chodzi o dojazd od strony 
Raciborza, to na spotkaniu na którym był obecny prezydent Raciborza padły nieformalne i nieoficjalne 
decyzje, iż miasto Racibórz dołoży się do remontu tej części poza rezerwatem. 
 
1430 z sali narad wyszedł radny Kalemba Karol 
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Radny Julian Skwierczyński zapytał: 
- skoro nadleśnictwo remontuje ścieżki to kto będzie dbał o drogi, z których również korzysta 
gospodarstwo rybackie Niemodlin; 
- co z drzewami, które są spróchniałe i zwisają w lesie; 
 
1433 do sali narad wszedł radny Kalemba Karol 
 
Przedstawiciele wyjaśnili, iż nadleśnictwo razem z gospodarstwem będzie o te ścieżki dbało. Jeśli 
natomiast chodzi o drzewa to nadleśnictwo nie może obiecać, że wszystkie drzewa zostaną usunięte 
ponieważ, zniszczeń jakie zostały spowodowane huraganem lipcowym jest bardzo dużo, a drzewa 
spróchniałe są wpisane w ochronę rezerwatu więc systematycznie będziemy się tym zajmować. 
 
Wójt Gminy zapytała o szerokość wolnego pasa przy drogach publicznych przy których można sadzić 
drzewa. 
 
Nadleśniczy poinformował, iż zgodnie z zarządzeniem dyrektora należy sadzić drzewa w odległości 30 
metrów od pasa jezdni. 
 
Radny Jan Francus zwrócił uwagę, iż przy drodze wojewódzkiej i powiatowej leży bardzo dużo 
wiatrołomów, które znacząco wystają na jezdnię i stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo. Poruszył 
również temat Alei Dębowej w Górkach Śląskich, gdzie jeżdżą ciężkie samochody niszcząc w ten 
sposób ścieżki, z których korzystają turyści. 
 
Ad.2 
Radny Gzuk Norbert zgłosił brak jego wypowiedzi w zakresie zadanego pytania Przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej, czy w trakcie rozpatrywania skargi zapoznał się z projektem  w oparciu o który 
były wykonywane roboty; jako kolejne zadane przez niego 6 pytanie na stronie 6 protokołu. 
 
Radny Skwierczyński Julian zgłosił poprawki do protokołu na stronie 2 gdzie brak jest jego 
stwierdzenia, że nieprawdą jest, że sprawa w WSA dotyczyła zagospodarowania przestrzennego tylko 
pozwolenia na budowę oraz na stronie 7 ad 5 pkt 14 w stosunku do słów radcy prawnego, 
jednocześnie je odczytując i wręczając je na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy jako załącznik do 
protokołu. 
 
Wójt Gminy doprecyzowała, iż sprawa w WSA nie dotyczyła żadnego pozwolenia na budowę tylko 
jednego ustalenia – główny inspektor nadzoru budowlanego kontra Gmina Nędza – czy my jesteśmy 
stroną, czy ta inwestycja która tam ma powstać, ingeruje w jakikolwiek element, którego właścicielem 
jest Gmina Nędza. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, iż nie można potwierdzić faktyczności wypowiedzianych słów; poprawki do 
protokołu nie zostaną dołączone. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krystian Okręt zwrócił uwagę, iż poprawki co do zasady wnosimy 
tylko i wyłącznie do swoich wypowiedzi, a nie prostujemy czyjeś wypowiedzi. 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi 
się zatwierdziła Protokół Nr LVI / 2017 sesji z dnia 25 września 2017r. 
  
Ad.3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad.4 
Radny Jan Francus zapytał o pkt. 6 – czy jest już wpis w księdze wieczystej; Wójt Gminy 
odpowiedziała, że nie. 
 
Radny Skwierczyński Julian zapytał o pkt 5 - co gmina zyskała ze spotkania z uczniami z gminy Velke 
Hostice; Wójt Gminy odpowiedziała, iż będzie na temat tego spotkania publikacja – wydana zostanie 
książka na temat tradycji świątecznych, lokalnych świąt. 
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Ad. 5 
 

1) Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy Marek Niewrzoł przedstawił i omówił projekt 
uchwały. Omówił inwestycje już rozpoczęte takie jak budowa zbiornika wody pitnej oraz studni 
głębinowej - rezerwowej jak również te zaplanowane do realizacji takie ja np. zakup 
oprogramowania księgowego czy też do monitorowania poborów wody. Radny Francus 
zapytał o agregat na przepompowni w Górkach Śląskich – prezes wyjaśnił, iż każda 
przepompownia jest przygotowana do podłączenia pod agregat; radny Kalemba Karol zwrócił 
uwagę na zakup agregatu bo jest ich mało – prezes przedsiębiorstwa wyjaśnił, iż posiada 
przedsiębiorstwo trzy agregaty; radny Gzuk Norbert zapytał o pkt. VI – budowę 
zintegrowanego systemu opomiarowania, wszelkie informacje z tym związane prezes 
przedsiębiorstwa omówił. Wójt Gminy wyraziła wielkie zadowolenie z pracy całego 
Przedsiębiorstwa oraz prowadzenie go przez Prezesa Marka Niewrzoła; 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 LVII-335-2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła treść projektu uchwały; Radny Gzuk Norbert zapytał 
co spowodowało wzrost i o ile; Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wzrost nie przekracza 5%; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię. 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 LVII-336-2017 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 2018 rok. 
 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła treść projektu uchwały; pytań nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; radny Jan Francus zapytał o dotację na religię, a konkretnie ile dzieci 
korzysta z religii; Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż z religii korzysta dwoje dzieci; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-337-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy 
Nędza. 
 

4) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła treść projektu uchwały; Przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; radny Gzuk 
Norbert zapytał czy zmniejszenie kredytowania z wojewódzkiego funduszu będzie miało 
wpływ bezpośredni na realizację tego zadania – budowa oczyszczalni; Skarbnik gminy 
odpowiedziała, iż wszystko rozstrzygnie się po przetargu i podać informacje do 
wojewódzkiego funduszu i tam zostanie to skorygowane i ponownie trzeba będzie zrobić 
montaż finansowy, pod warunkiem, że kwoty wyjdą niższe; ponieważ więcej na pewno nie 
dostanie więc trzeba będzie dołożyć albo wziąć kredyt bankowy; Przewodniczący Rady Gminy 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-338-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza 

 
5) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła treść projektu uchwały; radny Gzuk Norbert zapytał 

czy budżet gminy w 2019 roku utrzyma takie obciążenie; Skarbnik gminy wyjaśniła, iż budżet 
gminy mieści to w swoich marginesach ostrożnościowych; Przewodnicząca Komisji Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady 
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
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przyjęła Uchwałę Nr LVII-339-2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza 
z dnia 25 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod 
nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice". 
 

6) Merytoryk Ilona Zoń wyjaśniła i omówiła projekt uchwały, który szczegółowo został już 
omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji; pytań nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; 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 LVII-340-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Nędza. 
 

7) Merytoryk Ilona Zoń wyjaśniła i omówiła projekt uchwały, który również szczegółowo został już 
omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady 
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
1611 z sali narad wyszedł radny Gzuk Norbert 
 
1613 do sali narad wszedł radny Gzuk Norbert 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-341-2017 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 komunalnym. 
 

8) Sekretarz Gminy przedstawił i omówił treść projektu uchwały, wyjaśnił, iż jest to uchwała o 
charakterze deklaratoryjnym ponieważ organ stanowiący deklaruje, na mocy prawa, że z 
dniem 1 września dotychczasowy Zespół Szkolno-Gimnazjalny w którego skład wchodziła 
sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum przekształca się z mocy prawa na podstawie 
art. 191 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Powstańców Śląskich w Nędzy, uchwała określa obwody szkoły oraz jej adres; Sekretarz 
wyjaśnił również, iż ta uchwała jest jednocześnie aktem założycielskim w myśl art. 88 Prawa 
oświatowego, gdyż zawiera typ szkoły, adres oraz obwód – w naszym przypadku konkretne 
sołectwa. pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Gizela 
Marondel potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-342-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców 
Śląskich. 

 
9) Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż jest to kolejna uchwała deklaratoryjna tym razem na podstawie 

art. 117 przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, również jest to uchwała stanowiąca 
akt założycielski, przekształcamy dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową w 
ośmioletnią szkołę podstawową; pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Kultury i Sportu Gizela Marondel potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-343-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej w Babicach obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babicach obejmującą strukturę organizacyjną te 
same klasy szkoły podstawowej. 
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10) Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż jest to analogicznie ta sama uchwała co poprzednia tylko zmienia 
się adres i nazwa szkoły; pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i 
Sportu Gizela Marondel potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-344-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej w Górkach Śląskich obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górkach Śląskich obejmującą strukturę 
organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. 
 

11) Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż jest to analogicznie ta sama uchwała co poprzednia tylko zmienia 
się adres i nazwa szkoły; pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i 
Sportu Gizela Marondel potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-345-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej 
szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturę 
organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. 

 
12) Wójt Gminy wyjaśniła radnym, iż 25 września już podejmowaliśmy taką uchwałę, w między 

czasie ministerstwo wysłało nam jeszcze kilka dodatkowych działek, które budziły naszą 
wątpliwość, ponieważ nie wszystkie działki są nam potrzebne pod ścieżki rowerowe natomiast 
dostaliśmy informację, że działki te dostaniemy nieodpłatnie ale konieczna jest zgoda na 
przyjęcie tych wszystkich działek, szkoda by było robić to w osobnych uchwałach stąd 
uchylamy uchwałę z września z przyjmujemy tą dzisiejszą ze wszystkimi działkami; pytań nie 
zgłoszono; 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 LVII-346-2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego 
wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli. 

 
 

13) Wójt Gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały został złożony po pisemnym wniosku mieszkańca 
wyrażającego chęć zakupu lokalu, lokal zostanie wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu 
by nie budzić żadnych wątpliwości po ówczesnym wyrażeniu zgody przez radę; pytań nie 
zgłoszono; 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 LVII-347-2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza. 
 

14) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały, wyjaśniła, iż przedłożony został po 
otrzymaniu wniosku mieszkańca z chęcią nabycia w drodze bezprzetargowej niemniej jednak 
po wyrażeniu zgody przez Rade Gminy zostanie to wystawione na sprzedaż w drodze 
przetargu; radny Gzuk Norbert zapytał czy jest to faktycznie tak jak na mapie bo jeśli tak to 
mamy do czynienia z kupnem drogi, Wójt odpowiedziała, iż tak to tylko wygląda na mapie tam 
jest pobocze nie wchodzące nawet w asfalt; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-348-2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Nędza. 
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15) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła treść projektu uchwały; pytań nie zgłoszono; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię ;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 LVII-349-2017 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. 
 

16) Przewodniczący RG omówił projekt wraz z uzasadnieniem prosząc o kierowanie pytań do 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; Wójt Gminy również wyjaśniła jak wygląda sytuacja z 
drogą o której pisze skarżąca, toczy się tam szereg działań, gdzie najpierw musi zostać 
zrobiona sieć wodociągowa a później utwardzanie tej drogi asfaltem; pytań nie zgłoszono; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LVII-350-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Brzęczek na 
działalność Wójta Gminy Nędza. 
 

17) Przewodniczący RG omówił projekt wraz z uzasadnieniem prosząc o kierowanie pytań do 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; radny Julian Skwierczyński zapytał czy Komisja 
Rewizyjna była na miejscu u skarżącej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej była obecna na posiedzeniu komisji podczas 
rozpatrywania tej skargi i przedstawiła wszystkie dokumenty; radny Gzuk Norbert zapytał o co 
dokładnie chodzi w zapisie dotyczący niewłaściwego potraktowania polegającego na błędnej 
według skarżącej interpretacji dochodów matki; Sekretarz gminy wyjaśniła, iż chodziło zmianę 
sytuacji materialnej tej rodziny, o uwzględnianie w liczeniu dochodów konkubenta, raz był 
wliczany a raz nie i to powodowało raz przyznanie pomocy a raz nie; 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 LVII-351-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Angeliki 
Łatacz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. 
 
Ad.6 
Przewodniczący RG doczytał ostanie zdanie złożonej na piśmie poprawki do protokołu przez radnego 
Skwierczyńskiego Juliana którego on sam nie doczytał być może z uwagi na fakt obecności 
proboszcza na sali narad które brzmią: „ W związku z tym wnoszę o uzupełnienie procedowanego 
protokołu o cytowane słowa faktycznie wypowiedziane na Sali obrad a nie wyprodukowane w biurach 
przekrętu i fałszowania”. 
 
Przewodniczący RG zwrócił się z prośbą, iż z racji remontu ulicy Sobieskiego ulica Mickiewicza jest 
teraz częściej uczęszczana i pojawiło się tam kilka dziur i czy w miarę możliwości może prosić o ich 
zaklejenie i wypoziomowanie studzienek. 
 
Radny Francus poprosił Panią Wójt, iż jeśli będzie miała kontakt z dyrektorem powiatowego zarządu 
dróg, by zwróciła uwagę, iż na drodze powiatowej pobocza są 20 cm wyżej od drogi i stoi tam woda, 
wystarczyło by to frezarką przejechać i nie będzie tam stała woda; radny zapytał również o zniknięcie 
pojemników na odzież. 
 
Wójt Gminy wyjaśniła, iż wokół tych pojemników zrobiły się wysypiska z tych wszystkich rzeczy, które 
stały się uciążliwe i tych pojemników już na terenie gminy wcale nie będzie. Odzież można oddać do 
caritasu, na PSZOK oraz do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Radny Julian Skwierczyński, wyjaśnił, iż otrzymał odpowiedź na swoją interpelację, która zawierała 
informacje o wyrażeniu zgody na wycinkę, potwierdził, iż drzewa zostały ścięte, ale nie został 
posprzątany teren po wycince; Wójt wyraziła opinię, iż na taką sytuację powinien zareagować sołtys, 
ponieważ firma która dokonywała wycinki powinna również posprzątać. 
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Radny Skwierczyński Julian odczytał i złożył na piśmie na ręce Przewodniczącego RG swoją 
interpelację nr 6. 
 
Radny Gzuk Norbert złożył wniosek formalny, aby nie było kłótni kto i co powiedział na sesji by 
wszystkie sesje były nagrywane archiwizowane i udostępniane publicznie; Przewodniczący RG 
odpowiedział, iż w tym celu najpierw należy zmienić statut Gminy Nędza. 
 
Przewodniczący Rady oddał głos obecnemu na sali narad sołtysowi sołectwa Nędza. 
 
Stefan Kurzydem sołtys Nędzy wraził swoje wysokie niezadowolenie w stosunku do bardzo 
kłamliwego artykułu w Nowinach Raciborskich, który odczytał wszystkim radnym. Wyjaśnił, iż był 
nieobecny ponieważ był u córki za granicą o czym, Pani Wójt wiedziała; zapytał dlaczego obecny na 
sali redaktor wypisuje takie bzdury. Sołtys zauważył, iż przecież też ma prawo do urlopu. Sołtys 
poprosił redaktora o jakieś sprostowanie. 
 
Przewodniczący zwrócił uwagę, iż artykuł ukazał się po przeszło miesiącu od sesji, na której była 
mowa o nieobecności sołtysa i przytoczył przepisy prawa prasowego, które mówią o rzetelności 
dziennikarskiej. 
 
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 6 listopada 2017 roku godz. 1718 . 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 


