
SESJA 
RADY GMINY NĘDZA 

03.09.2018 roku 
godz.1532 

PROTOKÓŁ NR   LXXII / 2018 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji - godz. 1532 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 30 sierpnia 2018r. 
przybyło 13 radnych; nieobecny radny Marian Gzuk. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwał  w sprawie : 

 
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia 

zasad usytuowania na terenie Gminy Nędza miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych; 

2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza; 
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do 

gminnego zasobu nieruchomości; 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza 

nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem 
położonych na nich budowli; 

5) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021”. 
 

3. Zakończenie sesji.  
 
 
Radni otrzymali wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 3 września 2018r. o wprowadzenie zmiany do 
porządku obrad wraz z projektami uchwał w sprawie: 

6)   zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza 
7)   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 

 
 
 
Ad.2 
 
  
1) Sekretarz Gminy przedstawił i omówił projekt uchwały, obowiązujące dwie uchwały – pierwsza w 

sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nędza z 
oraz druga w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nędza miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych i podawania napojów alkoholowych zostały połączone w jedną uchwałę; oraz 
została określona liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów 
alkoholi w wysokości 20 punktów sprzedaży dla każdego zarówno w miejscu jak i poza miejscem 
sprzedaży, zmiana dokonywana jest w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Radny Karol Kalemba zapytał czy nadal będą obowiązywać 
zezwolenia jednorazowe dla OSP na tych samych zasadach, Sekretarz Gminy odpowiedział, że 
tak. 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 LXXII-431-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 
Nędza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

 

http://bip.nedza.pl/download/3231.pdf
http://bip.nedza.pl/download/514.pdf


2) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; uchwała dotyczy starego budynku OSP w 
Górkach Śląskich, są osoby chętne na zakup, po wyrażeniu zgody przez Radę zostanie 
uruchomiona procedura przetargowa. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LXXII-432-2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Nędza. 

 
3) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; jest możliwość zakupu do zasobu gminnego 

nieruchomości - parceli o powierzchni powyżej 4 ha położonej na tyłach apteki przy ul. Jana III 
Sobieskiego, żeby dokonać wyceny i czy budżet gminy będzie w stanie dokonać zakupu tej 
nieruchomości musimy mieć najpierw zgodę Rady, trzeba będzie też dokonać podziału tej działki                          
i wytyczyć drogę.  Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LXXII-433-2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
stanowiącej własność osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości. 

 
4) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; zmiana uchwały dotyczy wymogów 

przedstawionych przez notariusza, który poprosił żeby podać nie tylko numer działki ale również 
wyszczególnienie co na tej działce się znajduje, Radny Norbert Gzuk zapytał o koszty dotyczące 
nabycia nieruchomości. Skarbnik Gminy odpowiedziała że 14.000,00 zł z tytułu użytkowania 
wieczystego. 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 LXXII-434-2018 zmieniającą uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli. 

 
5) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Gminny Program został opracowany                        

i wymogiem jest przyjęcie go przez Radę Gminy, przyjęcie Programu pozwala nam zabezpieczyć 
w budżecie kwestie finansowe na wykonanie pewnych prac w budynkach zabytkowych; 
Wiceprzewodniczący Rady Krystian Okręt poprosił o przekazanie kilku egzemplarzy do bibliotek. 
Radny Norbert Gzuk  zapytał o kryterium doboru zabytków do programu zabytków, gdy brak jest 
kilku zabytków z sołectwa Zawady Ks. Wójt Gminy odpowiedziała, że część rzeczy została 
zgłoszona przez Gminę, a część została zakwalifikowana poprzez wizyty osób, które opracowały 
ten Program. Z drugiej strony część rzeczy można sfinansować poza programem. Zależało nam 
żeby te rzeczy, które wymagają wysokich nakładów finansowych można było ująć w Programie. 
Radny zapytał również o sprawy własnościowe. Wójt Gminy odpowiedziała, że będziemy to 
sukcesywnie wydzierżawiać i później dofinansowywać. Program można co jakiś czas 
nowelizować. Pierwsza rzecz, która będzie remontowana to kaplica na ul. Odrzańskiej w 
Ciechowicach.  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 LXXII-435-2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nędza na lata 2018-2021”. 

 
6) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono, Przewodniczący 

Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi 
się przyjęła Uchwałę Nr LXXII-436-2018 w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 
Gminy Nędza. 

 
7) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono, Przewodniczący 

Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
 
 
 

http://bip.nedza.pl/download/3231.pdf
http://bip.nedza.pl/download/3231.pdf


Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi 
się przyjęła Uchwałę Nr LXXII-437-2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 

 
 
Ad.3 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu, że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i wniosków zamknął 
sesję Rady Gminy Nędza w dniu 3 września 2018 roku godz. 1620 . 
 
Na tym Protokół zakończono.  
Protokołowała: wz. Joanna Ratuszniak 
 

http://bip.nedza.pl/download/514.pdf
http://bip.nedza.pl/download/514.pdf

