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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

22.05.2018 roku 
godz.800 

 

PROTOKÓŁ NR   LXVI /  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 12 radnych; nieobecni radni Krótki Krystian, Gzuk Marian. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzone do porządku obrad zmiany; 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się, zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 22.05.2018r. 
 

1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr LXV/ 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) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2017 rok 

 Uchwała Nr 4200/V/73/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nędza; 

2) zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie 
inwestycji początkowej na terenie Gminy Nędza; 

3) zmiany Uchwały Nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”; 

4) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza; 
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
6) określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Nędza; 
7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla 

bezdomnych dla osób z terenu Gminy Nędza. 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje 
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 

1) Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za rok 
2017. 

 8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
 
 
Ad.2 
Radny Norbert Gzuk wniósł uwagę, iż na stronie 2, Ad. 5 pkt. 1 w protokole brakuje stwierdzenia 
dotyczącego zarzucenia mu przez Przewodniczącego RG działalności w stowarzyszeniu oraz 
stwierdzenia, iż obszar rewitalizacji wynikał z decyzji Pani Wójt.   
 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 1 głosem wstrzymującym 
się, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu; zatwierdziła Protokół Nr LXV / 2018 sesji z dnia 23 
kwietnia 2018r. wraz z uwagą radnego Norberta Gzuka.  
 
Ad.3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
 
 



 2 

Ad.4 
Radny Jan Francus zapytał o pkt. 4 sprawozdania – czy zapadły jakieś decyzje na spotkaniu w 
związku z projektem OZE w Tarnowskich Górach; Wójt Gminy odpowiedziała, iż do końca maja 
będzie złożony wniosek a we wrześniu będzie wiadomo co dalej. 
 
Ad. 5 

1) Przewodniczący RG odczytał treść Uchwały Nr 4200/V/73/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku 
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nędza; pytań nie zgłoszono, 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących , 10 głosami za, 2 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LXVI-409-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 
2017 rok. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż ta uchwała zastąpi 
dotychczasową uchwałę zwolnień w podatku od nieruchomości, która ma zasady de minimis; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXVI-410-2018 w sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na 
terenie Gminy Nędza. 
 

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 12 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LXVI-411-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-326-2017 Rady Gminy Nędza 
z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania 
pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”. 
 

4) Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając i w związku z otwarciem 
ofert został przygotowany nowy montaż finansowy; 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 , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LXVI-412-2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy 
Nędza. 
 

5) 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, 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LXVI-413-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 
 

6) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała związana jest z przekazaniem mienia w trwały zarząd a co 
za tym idzie zwiększeniem obowiązków dla dyrektorów; Przewodniczący RG wyraził swoje 
ubolewanie, jeśli chodzi o brak zróżnicowania wynagrodzenie nauczycieli w małych i dużych 
klasach; radny Jan Francus poprosił o zmniejszenie punktów w regulaminie oraz jeśli chodzi o 
dodatek motywacyjny, którego jego zdaniem w ogóle nie powinno być; merytoryk Edyta Szajt 
dokładnie wyjaśniła dlaczego takie zapisy zostały zastosowane w uchwale; radny Norbert 
Gzuk zapytał jakie z tej uchwały będą zyski i straty i jakie oszczędności z obniżenia 
procentowego dodatku motywacyjnego; merytoryk Edyta Szajt podała wyliczenia wszystkich 
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dodatków; Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Gizela Marondel potwierdziła 
pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się, 
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu przyjęła Uchwałę Nr LXVI-414-2018 w sprawie określenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Nędza. 
 

7) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Polaczek przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały;  

836 z sali narad wyszedł radny Jan Francus 
838 z sali narad wyszedł radny Jan Francus 

pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXVI-415-2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla osób z terenu Gminy Nędza. 
 
Ad. 6 
Radny Jan Francus zapytał o brak informacji na jego wniosek w sprawie rozwiązania klubu radnych 
Dla Dobra Gminy Nędza; Przewodniczący RG wyjaśnił, iż nie można było podjąć żadnych działań do 
czasu otrzymania od Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej celem podania do publicznej 
wiadomości Obwieszczenia w sprawie zmiany w składzie Rady Gminy Nędza, które odczytał 
wszystkim obecnym, Przewodniczący RG wyjaśnił, iż w skutek tego obwieszczenia, klub radnych z 
mocy prawa przestał istnieć zgodnie z obowiązującym statutem. 
Radny Norbert Gzuk zapytał również, o poruszany na ostatniej sesji gazociąg, który będzie przebiegał 
od Raciborza aż do Kuźni Raciborskiej i o to czy będzie możliwość podłączenia się w Zawadzie 
Książęcej; Wójt Gminy odpowiedziała, iż będzie miała spotkanie z Panią projektant i wtedy wszystko 
na temat rozwiązań wyjaśni. 
Radny Norbert Gzuk zapytał czy Wójt Gminy podjęła jakiekolwiek działania jeśli chodzi o drogę polną  
dojazdową na osadę Orzeszków; Wójt Gminy wyjaśniła, iż była tam kwestia nadzoru i wydanie nakazu 
uprzątnięcia. 
Radny Norbert Gzuk poprosił o zamieszczenie w gazecie samorządowej informacji nt. tworzenia 
kompostowników na swoich posesjach, radny powrócił również to tematu uprawiania prywaty jeśli 
chodzi o kwestie przejęcia szkoły w Zawadzie, zaznaczył również, iż list jego córki i sąsiadki 
skierowany do Rady Gminy dotyczący tematyki żłobków był kompletnie o innych propozycjach niż on 
jako radny proponuje. 
Przewodniczący RG zabrał głos zwracając się do radnego Norberta Gzuka wyjaśniając, iż podczas 
głosowania nad przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego z powodu odrzucenia Pana 
wniosków zagłosował Pan przeciwko, jeśli chodzi o głosowanie nad uchwałą merytoryczną dotyczącą 
budowy oczyszczalni ścieków wstrzymuje się Pan od głosu, tak samo jak w przypadku głosowania 
nad uchwałą merytoryczną dotyczącą budowy sieci kanalizacyjnej w Ciechowicach. 
Radny Jan Francus zapytał o zanieczyszczenia na ulicy Astrów w Górkach Śląskich oraz o 
nieprawidłowe odwodnienie tej ulicy jak również zapytał czy Wójt Gminy planuje przetarg na 
odwodnienie ulicy Leśnej; Wójt Gminy odpowiedziała, iż wszystko Lasy Państwowe zgodnie ze swoim 
harmonogramem prac wszystko uprzątną, a odnośnie przetargu to Wójt Gminy odpowiedziała, iż z 
uwagi na wydatkowanie środków finansowych na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków 
pozostałe inwestycje staramy się wykonywać powoli i systematycznie na miarę możliwości 
finansowych. 
 
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 22 maja 2018 roku godz. 901 . 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


