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PROTOKÓŁ NR   III / 2018 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 1600 stwierdzając prawomocność 
obrad; na sesję przybyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący odczytał wnioski Wójta Gminy o wprowadzenie punktów do porządku obrad, następnie poddał 
je pod głosowanie. 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących, jednogłośnie 14 głosami za przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem zmian. 
 
Ad. 2 
Rada Gminy przy 14 głosujących, jednogłośnie zatwierdziła Protokół Nr II / 2018 sesji z dnia 28 listopada 2018r.  
 
Ad. 3 
Radna Bienia zadała pytanie dotyczące spotkania w sprawie powstania żłobka. Wójt odpowiadając przybliżyła 
temat organizacji żłobka w Babicach. 
Radny Postawka zadał pytanie dotyczące LGD, Wójt odpowiadając opisała funkcje i sposób działania LGD 
 
Ad. 4 

1) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały, przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinie komisji, pytań 
nie zgłoszono, Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr III-8-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
LXIX-424-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Raciborskiego. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały, Przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna Alicja Kowol Potwierdziła pozytywną opinie komisji, 
podczas dyskusja. Radny Postawka zadał pytanie dot. finansowania budowy oczyszczalni, 
Przewodniczący Rady Gminy zadał pytanie dotyczące wydajności oraz pojemności, po zakończeniu 
dyskusji Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących jednogłośnie przyjęła uchwałę nr III-9-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-
325-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice. 
 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały, Przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna Alicja Kowol Potwierdziła pozytywną opinie komisji, W 
trakcie dyskusji radny Postawka zadał pytanie dotyczące celu zaciągnięcia pożyczki,  
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących jednogłośnie przyjęła uchwałę nr III-10-2018 w sprawie  zmiany uchwały Nr 
XIII-85-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia 
pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy. 
 
 
 
 



4) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały, Przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinie komisji, 
Przewodniczący RG otworzył dyskusję, po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał 
projekt uchwały pod głosowanie 
 

Rada Gminy przy 15 głosujących, 13 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymującymi się przyjęła uchwałę nr III-11-
2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty. 
 

5) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały, Przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinie komisji, 
podczas dyskusji Radny Postawka zadał pytanie dotyczące placu zabaw przy ZSP w Górkach śląskich 
oraz dot. OSA, Radny Bugiel zadał pytanie dotyczące ulicy Cichej. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 15 głosujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr III-12-2018 w sprawie zmiany uchwały 
Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza. 
 

6) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały, Przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radna Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinie komisji, w 
trakcie dyskusji  pytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 15 głosujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr III-13-2018 w sprawie w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 

7) Wójt Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały, trakcie dyskusji Radny Postawka 
zadał pytanie o koszt, Wójt odpowiedziała.  
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 15 głosujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr III-14-2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości. 
 

8) Wójt Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały, trakcie dyskusji, Radny Bugiel zadał 
pytanie odnośnie ceny zakupu, Radny Postawka zapytał o cel zakupu działki, Wójt odpowiedziała. 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 15 głosujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr III-15-2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości 
 

9) Wójt Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały. 
10) Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr III-16-2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza. 

 
Ad. 4b 
 

1) Wójt Gminy wyjaśnia propozycje treści stanowiska, Radni dyskutowali na temat podziału działek, 
Radny Bugiel zadał pytanie w sprawie dojazdu do działek, Radna Bienia wspomniała konieczności 
położenia asfaltu na drodze gminnej. 
Przewodniczący RG poddał propozycje stanowiska pod głosowanie. 

 
Rada Gminy  przy 15 głosujących, 2 głosami za, 10 przeciw oraz 3 wstrzymującymi się, zajęła stanowisko w 
sprawie nie wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie procedury geodezyjnego 
wydzielenia gruntu pod ulicę Rolniczą w Nędzy, tj. podział geodezyjny działek obrębu Nędza o nr: 76/3, 75, 
76/6, 76/5, 77/1, 81/8, 81/9 stanowiących własność osób fizycznych, w celu przejęcia w drodze darowizny 



wydzielonych działek pod drogę gminną. Część tych nieruchomości stanowi drogę dojazdową do zabudowań o 
nieuregulowanym stanie prawnym. 
 
 

2) Wójt Gminy wyjaśniła propozycje treści stanowiska, Radny Postawka zadał pytanie o dochód ze 
sprzedaży działki ujętej w treści propozycji stanowiska. Wójt Odpowiedziała. 
Przewodniczący RG poddał propozycje stanowiska pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących, 14 głosami za, 0 przeciw oraz 1 wstrzymującym zajęła stanowisko w sprawie 
Wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie czynności zmierzających do sprzedaży 
bezprzetargowej nieruchomości obrębu Babice tj. działki 330, działki 331 oraz części działki nr 303, na rzecz 
FUH MAN-TRANS sp. z o.o., zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
 
 
Ad. 5 
Radny Postawka zadał pytania, dotyczącej składowanego azbestu przy ulicy Leśnej oraz w sprawie zamknięcia 
przejazdu kolejowego na ulicy Rudzkiej w Górkach Śląskich. 
 
Ad. 6 
Nie rozpatrywano 
 
Przewodniczący RG Gerard Przybyła zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 05 grudnia2018r. o godzinie 1800. 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołował 
Daniel Waloszek 


