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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

19.03.2018 roku 
godz.800 

 

PROTOKÓŁ NR   LXIII /  2018 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 800 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 13 radnych; nieobecni radni Flut Jan, Krótki Krystian. 
 
Radni otrzymali wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 16 marca 2018r. o wprowadzenie zmiany do 
porządku obrad wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy 
Nędza z dnia 25 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację 
zadania pod nazwą „ Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzone do porządku obrad zmiany; 
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się, zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 19.03.2018r. 
 

1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Zatwierdzenie Protokołu Nr LXII / 2018 - 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 2018 Gminy Nędza;  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
3) zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „ Budowa oczyszczalni 
ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”; 

4) wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza; 
5) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w 
zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

6) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza; 

7) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Babice w części 
dotyczącej wyznaczonego obszaru; 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

9) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”; 

10) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału własności Gminy Nędza; 
 
 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

1) Interpelacja Nr 1/2018 radnego Juliana Skwierczyńskiego – pismo Nr BR-                                                                                                               
ESTM.0003.1.2018 z dnia 12.03.2018r. 
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7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 
1) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

2) Pismo Nr 313/2018/N Kurii Diecezjalnej w Gliwicach 
 
 8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
 
Ad.2 
 
Radny Julian Skwierczyński wniósł uwagę co do zapisu dotyczącego głosowania nad planami pracy 
wszystkich Komisji, który jest w protokole zapisany oddzielnie a powinien być wpisany zbiorczo. 
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za, 1 głosem przeciwnym, 2 głosami wstrzymującymi 
się; zatwierdziła Protokół Nr LXII / 2018 sesji z dnia 19 lutego 2018r. z uwagą radnego Juliana 
Skwierczyńskiego. 
 
Ad.3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad.4 
Brak pytań radnych. 
 
Ad. 5 

1) 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 wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LXIII-387-2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 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. 
 

812  z sali narad wyszedł radny Norbert Gzuk 
 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LXIII-388-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 
 
814  do sali narad wrócił radny Norbert Gzuk  
 

3) 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 LXIII-389-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza 
z dnia 25 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod 
nazwą „ Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”. 
 

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 LXIII-390-2018 wprowadzenia opłaty targowej na terenie 
Gminy Nędza. 
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5) Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały wyjaśniając, iż zakłada on obniżenie obowiązkowego 

wymiaru zajęć dyrektorów i wicedyrektorów w placówkach oświatowych na terenie Gminy 
Nędza; wyjaśnił również, że tego typu uchwały wymagają opinii Związków Zawodowych i takie 
też opinie otrzymaliśmy; Radny Jan Francus zapytał czy są na to pieniądze bo skoro 
odbieramy godziny dyrektorom to jakimś nauczycielom trzeba będzie to dać, wyjaśnił iż wie że 
rada gminy jest postawiona pod ścianą bo tak stanowi nowe prawo, ale oświata bardzo dużą 
kwotę budżetu pochłania; Wójt Gminy wyjaśniła, iż kwoty subwencji jakie dostajemy są 
odpowiednio poobliczane, niestety nie jest przewidziane  utrzymanie tak mało licznych klas i 
małych szkół, można byłoby pozamykać te mniejsze szkoły i połączyć w jedna dużą i wtedy 
nie będzie się do szkół dopłacało i wyjdziemy na zero; Przewodniczący zwrócił uwagę, iż w 
przyszłości należałoby się zastanowić nad zmianą regulaminu i dodatku funkcyjnego dla 
dyrektorów ponieważ obecne dodatki są niewspółmierne do wykonywanej przez dyrektorów 
pracy i aby nie doszło kiedyś do sytuacji że nie będziemy w stanie znaleźć kandydata na tego 
typy stanowisko dyrektorskie; Radny Norbert Gzuk wyjaśnił o czym była mowa na Komisji 
Oświaty Kultury i Sportu i jakie były pierwotne zapisy w projekcie, ponieważ chodziło o to by 
dyrektorzy i wicedyrektorzy nie mieli godzin nadliczbowych, a poprzednie zapisy były 
niefortunne i powodowały, iż dyrektor miał więcej godzin niż wicedyrektor; Sekretarz Gminy 
wyjaśnił, iż zarówno poprzednie zapisy jak i obecne wynikają ze zmienionej Karty nauczyciela 
i mają na celu wyeliminowanie  stosunku do dyrektora i wicedyrektora godzin nadliczbowych; 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Gizela Marondel potwierdziła pozytywną 
opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosem 
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr LXIII-391-2018 w sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów 
oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze. 
 

6) Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały wyjaśniając, iż przedstawione w projekcie zmiany 
wymuszają na nas zmiany w ustawie, przedmiotowy projekt również został skonsultowany ze 
związkami zawodowymi funkcjonującymi na naszym terenie, z konsultacji tych został 
sporządzony protokół rozbieżności; Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Gizela 
Marondel potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady wyraził swoje niezadowolenie 
w narzucaniu nam ilości godzin pracy takich specjalistów i na znak protestu nie weźmie 
udziału w głosowaniu;  Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 1 głosem 
wstrzymującym się; jeden radny nie brał udziału w głosowaniu przyjęła Uchwałę Nr LXIII-392-2018 w 
sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i 
przedszkolach na terenie Gminy Nędza. 
 

7) Wójt Gminy omówiła projekt uchwały; 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 LXIII-393-2018 uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla 
obszaru sołectwa Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru. 
 

8) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; 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 LXIII-394-2018 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 
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9) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż to uchwała przyjmowana 
co roku i dotyczy bezdomnych zwierząt z naszego terenu; Radny Jan Francus zapytał o 
dokarmianie zwierząt; Wójt odpowiedziała, iż mamy na naszym ternie Panią, która dokarmia a 
my kupujemy karmę; 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 LXIII-395-2018 w sprawie określenia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 
2018”. 
 

10) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż jest to nieruchomość w 
Łęgu, którego gmina w połowie stała się właścicielem, gmina wystawia swoją połowę na 
sprzedaż w drodze przetargu, 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 LXIII-396-2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
udziału własności Gminy Nędza. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący RG zapytał o poczynione starania w stosunku do przejęcia skweru pomiędzy 
wiaduktami; Wójt Gminy odpowiedziała, iż ten skwer nie jest osobną działką obejmuje on bardzo duży 
teren, starostwo odpowiedziało, iż nie będzie tego wydzierżawiało ponieważ teren nie jest 
zabudowany, nie wyrazili również zgody na wydzielenie tego skweru. 
 
Przewodniczący RG zapytał radnych z Klubu Radnych w kontekście głosowania nad uchwałą 
dotyczącą budowy oczyszczalni czy boją się, że inwestycja ruszy, wyjaśnił, iż mieszkańcy naszej 
gminy czekają na te inwestycję i nie rozumie ich głosowania nad tymi uchwałami. 
 
Radny Norbert Gzuk wyjaśnił, iż nie będzie się powtarzał dlaczego głosował tak a nie inaczej, 
ponieważ już nie raz uzasadniał swoje stanowisko, poprosił Przewodniczącego by zajął się 
działalnością rady ponieważ mamy już 19 marca a nadal nie ma sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, iż należałoby się zapoznać ze statutem 
gminy, ponieważ już dawno nie ma zapisów dotyczących sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zapisy te 
zostały uchylone zmianą statutu.   
 
906  z sali narad wyszedł radny Waldemar Wiesner 
 
Radny Julian Skwierczyński zapytał kiedy nastąpiła zmiana statutu, ponieważ ja mam najnowszy i są 
w nim zapisy o sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej; Sekretarz gminy odpowiedział, iż statut który 
posiada radny jest nieaktualny, zmiany statutu, które przywołane przez radnego zapisy uchylały miała 
miejsce w 2016 roku.  
 
Radny Norbert Gzuk zapytał czy są jakieś wytyczne od Wojewody dotyczące ulicy Koniewa; Wójt 
wyjaśniła, iż nic w tym temacie nie otrzymaliśmy. 
 
Radny Norbert Gzuk poprosił o ponowne zamieszczenie na stronie internetowej oraz w gazecie 
samorządowej stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi; zapytał również jak się ma sprawa 
starej plebani, oraz czy nie można sprzedać tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej; Wójt Gminy 
odpowiedziała, iż ze względu na ryzyko wystosowania jakichkolwiek zarzutów ze strony niektórych 
radnych i nie tylko w stosunku do jej osoby nie podejmie takiej decyzji. 
 
Przewodniczący RG zasugerował o zorientowanie się przez gminę, jaki byłby koszt wyburzenia tego 
budynku i sprzedania nieruchomości już niezabudowanej, bo dla niektórych ten dom może być 
obciążeniem. 
 
Ad.7 
Nie rozpatrywano 
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Ad.8 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i 
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 19 marca 2018 roku godz. 924 . 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


