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SESJA RADY GMINY NĘDZA
26.01.2015 roku
30
godz.15
PROTOKÓŁ NR V / 2015
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.15
prawomocność obrad; na sesję przybyło 15 radnych .
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stwierdzając

Przewodniczący RG stwierdził ,że na dzisiejszą sesję wpłynęły dwa wnioski :




WNIOSEK Wójta Gminy z dnia 21.01.2015r. o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały ……………
WNIOSEK Wójta Gminy z dnia 26.01.2015r. o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ………

pierwszy był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa ; Wójt Gminy
Anna Iskała dodała , że na następnej sesji przedstawione zostaną informacje dot. nowego
stowarzyszenia ; drugi wniosek wynika z zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego ,
które wpłynęło do Rady Gminy w dniu sesji, będzie omawiany; innych wniosków nie zgłoszono.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła proponowane zmiany w
porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
WNIOSEK Wójta Gminy z dnia 21.01.2015r. o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały …
WNIOSEK Wójta Gminy z dnia 26.01.2015r. o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr IV / 14 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
wykonania uchwał Rady Gminy .
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5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice
2) ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza
3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Babicach ;
4) uchylająca Uchwałę Nr XXXVII-296-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013r. w
sprawie przystąpienia gminy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu;
5) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013r. w
sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
6) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;
7) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV /19/ 2014 z dnia 29 grudnia
2014;
8) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
9) powołania w skład Komisji Rewizyjnej przedstawiciela klubu radnych ;
10) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Gminy Nędza „
5a. Zatwierdzenie planu pracy na 2015 rok :
 RADY GMINY NĘDZA ;
 Komisji Rewizyjnej ;
 Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego ; posiedzenie Komisji 21.01. Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa ; posiedzenie Komisji 20.01. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
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6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego- za 2014
rok;
8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
Ad. 2
Radny Norbert Gzuk uzupełnił swoje wypowiedzi wpisane do treści Protokołu: chodziło mu o audyt
zewnętrzny ,a nie wewnętrzny , - na str.3 ..chodziło mu o to, że kwoty w budżecie oświaty na 2015
rok są wyższe od kwoty za którą Stowarzyszenie w Zawadzie Ks. chciało prowadzić szkołę , ponadto
wnosił o przedłożenie radnym całości informacji dającej pełne rozeznanie co do kosztów kanalizacji
(kalkulacje) ; innych uwag nie wniesiono.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół Nr IV / 2014
sesji z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Ad. 3
Przewodniczący RG potwierdził ,że pełnił cotygodniowy dyżur ; na pytanie radnego Juliana
Skwierczyńskiego odpowiedział ,że w czasie dyżuru nie przyjmował mieszkańców ,bo ich nie było .
Ad. 4
Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt zapytał o negocjacje z Przedsiębiorstwem Komunalnym;
Wójt Gminy potwierdziła ,że zawarta została umowa na I kwartał br. wg stawek podanych do przetargu
ale bez podwyżki opłat; radny Norbert Gzuk zapytał o „gospodarstwo Matejków” ;Wójt Gminy
potwierdziła ,że spółka kupiła wszystkie grunty od Smotryckiego , ma odtworzyć drogi do Rezerwatu
Łęższczok ,ale tylko na razie te które związane są z przejazdem przez pola, nastąpi też odtwarzanie
rowów, tych najgłębszych w pierwszej kolejności; radny Julian Skwierczyński zapytał ,co dalej z drogą
do Łęższczoka, były wnioski Rady Sołeckiej ; Wójt Gminy powiedziała, aby sprecyzować pytania ,
podać nr drogi, grunt nie jest własnością Gminy , należy wskazać te numery dróg, które zostały
zaorane, wszystkie drogi zostały przekazane do Gospodarstwa Matejków, będą odtwarzane ,ale te
np. w środku zostaną już włączone w areał pól; radna Justyna Bonk-Mozgawa zapytała o akt
współpracy ze szkołą; Wójt Gminy potwierdziła ,że w najbliższym czasie realizowany będzie
tygodniowy projekt wymiany młodzieży z gimnazjum z Velkich Hostic.
Ad. 5
1) Wójt Gminy powiedziała ,że uchwały o przystąpieniu do zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w oparciu o nowe Studium Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy we wszystkich sołectwach Gminy podjęła poprzednia Rada Gminy ,
przedłożony projekt to etap końcowy dla sołectwa Babice, etapami będą przedstawiane do
uchwalenia kolejne uchwały, autorem projektu jest pani architekt Karolina Kostka oraz
Leszek Hula; architekt Karolina Kostka omówiła zapisy wynikające z tekstu projektu uchwały ,
omówiła rysunek planu (stanowiący załącznik nr 1 do uchwały ) zawierający wyrys z
obowiązującego Studium , w zał. nr 2 do uchwały omówiła wniesione uwagi do projektu planu
uwag było pięć, dwie zostały uwzględnione , zaś trzy uwagi wniesione po jego wyłożeniu do
publicznego wglądu nie zostały przez Wójta Gminy uwzględnione – Rada Gminy przyjmując
zał. nr 2 przyjmuje stanowisko Wójta w sprawie uwag, w zał.3 do uchwały Rada Gminy
rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz inwestycji celu publicznego ,które należą do zadań własnych gminy oraz ich
finansowania , na rysunku planu architekt Karolina Kostka szczegółowo uzasadniała
stanowisko nie uwzględnienia przez Wójta Gminy trzech uwag wniesionych przez osoby
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fizyczne – odrzucona uwaga pierwsza to teren położony poza granicą opracowania, druga
uwaga dotyczy terenu oznaczonego symbolem 4ZL-z podstawowym przeznaczeniem lasy ,
trzecia uwaga dotyczy działki w dalszej części przeznaczonej pod zieleń ,jednak przewidziana
w pierwszej linii pod zabudowę zagrodową; nie wniesiono żadnych pytań.
Przewodniczący RG otworzył dyskusję: radna Alicja Kowol zapytała o teren zabudowy – dotyczy
innego niż w Studium nazewnictwa; Przewodniczący RG zapytał o kąty nachylenia dachów –poza
strefą konserwatorską ale wzdłuż ul. Wiejskiej doprecyzowano zapisy ; Wiceprzewodniczący RG
Krystian Okręt zapytał o zapisy dot. zabytków i ochrony konserwatorskiej; Wójt Gminy potwierdziła że
właściciele wiedzą o tym część zapisów udało się usunąć , trzeba niestety wszystko to zachować np.
w trakcie modernizacji ; radny Jan Flut powiedział ,że w Babicach u Wieczorka stoi jeszcze zabytkowy
spichlerz; radny Norbert Gzuk zapytał o zapis w § 25- co z tego zostało; Wójt Gminy odpowiedziała ,
że został sam szlak ,torowisko i przepusty, miała to być trasa rowerowa ,ale konserwator nie wyraża
zgody ,nic na tym nie zrobimy; radny Norbert Gzuk zapytał ,kiedy będą przedłożone następne plany ;
Wójt Gminy powiedziała ,że termin to ok.65 tygodni od podpisania umowy ,takie są ustawowe
procedury planistyczne ; radny Waldemar Wiesner zapytał o poszerzony obszar eksploatacji kruszywa
w Babicach ; Wójt Gminy powiedziała ,że tereny nabyła Firma , jest to obszar z geologicznie
potwierdzonym żwirem , obszar ten jest wprowadzony do Studium ; architekt Karolina Kostka
potwierdziła ,że w Studium na wniosek został wprowadzony obszar zgodny z badaniami
potwierdzającymi złoża ;radny Waldemar Wiesner zapytał ,ile to jest hektarów i jaka jest historia
własności terenów; architekt Karolina Kostka wskazała na mapie obszar eksploatacji kruszywa ,jest to
ok. 15 ha ;radny Waldemar Wiesner zgłosił wniosek o przedstawienie mu na piśmie informacji dot.
wielkości nowego obszaru na rozszerzenie żwirowni w Babicach ; radny powiatowy Andrzej
Chroboczek wskazał na tereny ,gdzie w poprzednich PZP zamiast obecnych oznaczeń tereny lasów
były tereny pod wysypisko ,które teoretycznie Gmina mogłaby wykorzystać ,tam są otwory ,tam
prowadzone były wstępne badania terenu ;Przewodniczący RG powiedział ,że tereny są w rękach
prywatnych, Gmina musiałaby je wykupić; architekt Karolina Kostka poinformowała radnych o korekcie
zapisów w tekście planu- po przeliczeniu numeracji należy wpisać- : w § 18 symbole IZI-3ZL na
prawidłowe symbole IZI-5ZL i w § 33 symbole 1KDD÷20KDD na prawidłowe symbole 1KDD÷19KDD;
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że nie ma więcej pytań zamknął dyskusję; Przewodniczący RG
poddał całość uchwały wraz z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do uchwały pod głosowanie; radny Waldemar
Wiesner powiedział ,że wg poprzednich procedur radni głosowali nad każdą z wniesionych uwag
poprzez zaakceptowanie zajętego przez Wójta Gminy stanowiska; po dyskusji ( jak zasugerował
architekt Leszek Hula – z ostrożności procesowej) Przewodniczący RG poddał uwagi wpisane w liście
w zał. Nr 2 jako nieuwzględnione pod głosowanie :
Lp.1 - Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za podtrzymaniem stanowiska i nie
uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę fizyczną , 1 głos przeciw i 0 głosów wstrzymujących
się;;
Lp.2 - Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za podtrzymaniem stanowiska i nie
uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę fizyczną , 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się;
Lp.3 - Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za podtrzymaniem stanowiska i nie
uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę fizyczną , 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 13 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 2 głosami wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr V / 20 / 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nędza w obrębie wsi Babice .
2) Wójt Gminy powiedziała ,że przedłożony projekt uchwały zawiera aktualny wykaz sieci wszystkich
przedszkoli w Gminie ; Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Gizela Marondel
potwierdziła pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań ; Przewodniczący RG poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za(jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 21 / 2015 w
sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza.
3) Wójt Gminy powiedziała ,że nastąpiła zmiana nazwy dzierżawcy ; nie zgłoszono żadnych pytań;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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O godz. 16 z sali obrad wyszedł radny Jan Francus- wrócił o godz. 16
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Rada Gminy przy 14 głosujących ,14 głosami za(jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 22 / 2015
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Babicach.
4) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda powiedziała ,że od 2013 roku uchwała nie została
zrealizowana , inne Gminy pomimo deklaracji nie przystąpiły do Spółki; nie zgłoszono żadnych pytań ;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 23 / 2015
uchylającą Uchwałę Nr XXXVII-296-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie
przystąpienia gminy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Raciborzu;
5) skarbnik gminy powiedziała ,że inkasent opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
Górkach Śl. pani Bolesława Kołakowska złożyła 17.12.2014r.pisemną rezygnację , nowym inkasentem
opłaty zgodziła się być pani Róża Sowa; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 24 / 2015
zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie
inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) skarbnik gminy powiedziała ,że kwota 49 815,00 zł to dotacja celowa dla Województwa Śląskiego
przeznaczona na projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną
opinię; nie zgłoszono pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za(jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 25 / 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.
7) skarbnik gminy odczytała treść proponowanych zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok ,zmiany
mają charakter porządkujący ,wynikają z nowej klasyfikacji budżetowej oraz druga zmiana to
przeznaczenie kwoty 14 271,25 zł na sfinansowanie zmian w PZP i kwoty 49 815 ,00 na pomoc dla
województwa- budowa chodnika ,
środki na PZP zmniejszyły wydatki na drogi gminne;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną
opinię; radny Waldemar Wiesner wyraził swoje ubolewanie związane z przeznaczaniem środków z
dróg gminnych na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Wójt Gminy
potwierdziła ,że nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona m.in. na drogi; innych pytań nie
zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 2 głosami wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr V / 26/ 2015 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr
IV /19/ 2014 z dnia 29 grudnia 2014;
8) skarbnik gminy odczytała treść proponowanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej ;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną
opinię; innych pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 1głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr V/27/2015 zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
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9) radny Norbert Gzuk jako przewodniczący klubu radnych DLA DOBRA GMINY NĘDZA potwierdził
pisemny wniosek o powiększenie składu Komisji Rewizyjnej o przedstawiciela klubu- radnego Juliana
Skwierczyńskiego; radny Julian Skwierczyński wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji
Rewizyjnej; Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały ( z nazwiskiem radnego Juliana
Skwierczyńskiego) i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania w skład Komisji
Rewizyjnej przedstawiciela klubu radnych ; Rada Gminy przy 15 głosujących , 5 głosami za, 10
głosami przeciwnymi i 0 głosów wstrzymujących się uchwały nie przyjęła.
10 ) skarbnik gminy powiedziała ,że zapis w pkt 4 d – zasady wynagradzania członków Komisji –jest
niefortunny , zwrot kosztów podróży służbowych to nie jest wynagrodzenie, nadzór prawny Wojewody
zwrócił na to uwagę , jako sprzeczne z prawem i wszczęto postępowanie nadzorcze, w 2015 roku nie
planuje się ponoszenia kosztów podróży członków GKRPA; nie zgłoszono żadnych pytań;
Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 28 / 2015
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Gminy Nędza „
Ad. 5a
Do przedłożonych do zatwierdzenia planów pracy na 2015 rok radni nie wnieśli żadnych uwag.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za (jednogłośnie ) zatwierdziła plany pracy
 RADY GMINY NĘDZA ;
 Komisji Rewizyjnej ;
 Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego ;
 Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa ;
 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radny Jan Francus o godz.16
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opuścił salę obrad.

Ad. 6
Wójt Gminy Anna Iskała stwierdziła ,że na wszystkie interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji
udzieliła odpowiedzi.
Radny Waldemar Wiesner :
1) zaapelował o nie wprowadzanie radnych w błąd przez Przewodniczącego RG ( kwestie
uchwalania budżetu, planu zagospodarowania przestrzennego ) ;
2) powtórzył wniosek radnego Mietły dotyczący rozdzielania wprowadzanych zmian w budżecie
gminy , głosowanie w pakiecie nie pozwala np. na zagłosowanie na dzisiejszej sesji przeciw
przeznaczeniu środków z dróg gminnych na zwiększenie środków na PZP ; skarbnik gminy
odpowiedziała ,że organ nadzoru RIO wręcz każe stosować nakaz łączenia zmian
budżetowych w jednej uchwale zmieniającej; Wójt Gminy dodała ,że to radny jako były
przewodniczący RG na rozprawie w RIO wnosił o zmiany zapisów w budżecie ,czasami takie
osoby też się mylą.
Przewodniczący RG Gerard Przybyła :
1) zapytał ,dlaczego zniknęła z anteny audycja „ Wieści gminne „; Wójt Gminy potwierdziła, że
audycji i informacji o gminie już nie będzie , informacje będą zamieszczane w Gazecie
Samorządowej , są środki na promocję Gminy i na najbliższych zebraniach wiejskich
mieszkańcy będą informowani o wysokości ponoszonych kosztów;
radny Julian
Skwierczyński zapytał ,co z filmami z „ kablówki „ ;Wójt Gminy odpowiedziała ,że to kwestia
korzystania przez każdego z dostępu do Internetu .
Radny Norbert Gzuk :
1) wnioskował ,aby przystępując do budowy parkingu przy cmentarzu w Łęgu już na etapie
projektowania uwzględnić chodnik gwarantujący bezpieczeństwo dzieci ,proponował
przesunięcie o 10 mb ogrodzenia i usunięcie jednego grobu ; Wójt Gminy potwierdziła ,że
zlecono już wykonanie projektu parkingu , dodatkowe elementy muszą mieć podstawę ,nie
można asfaltować drogi Skarbu Państwa, czy terenu należącego do innego właściciela ; radny
zaproponował pomoc w terenie przy omawianiu założeń projektu ;
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2) zapytał ,czy Gmina planuje wykupić kolejny grunt ; Wójt Gminy potwierdziła, że taki wniosek
był rozważany ,jednak cena była nie do zaakceptowania;
3) zapytał ,czy stanowisko wobec Mniejszości Niemieckiej dotyczące naliczania kwoty 70 zł na
miesiąc za wynajem lokalu jest uzasadnione, zwracając się do byłego wójta Andrzeja
Chroboczka przedstawił zapisy umowy, gdzie w zamian za bieżące remonty lokalu nie był
pobierany czynsz ;Wójt Gminy odpowiedziała ,że wszystkie budynki gminne i mieszczące się
w nich lokale użytkowe mają ustalone stawki za dzierżawę , wprowadzono to jednym
zarządzeniem , Mniejszość Niemiecka mieści się Raciborzu i tam wysłano umowy, z
Raciborza też wpływają wnioski o dotacje z budżetu gminy.
Radny Julian Skwierczyński :
1) zapytał ,czy pozostałe stowarzyszenia w Gminie też płacą czynsz ; zgłosił wniosek o pisemne
przedstawienie informacji :ile płacą ,które płacą i w jakich budynkach .
Radny Marian Gzuk:
1) zapytał ,czy może z tegorocznych środków już zakupić stoliki do świetlicy w Ciechowicach –
tak.
Sołtys wsi Nędza Stefan Kurzydem powiedział ,że chodzi mu o drogę na Trawniki ,stoi tam na polach
woda; Wójt Gminy odpowiedziała ,że nowy właściciel pól ( gospodarstwo Matejka )zwrócił się o zgodę
na wykonanie przewiertu pod drogą, aby odprowadzić wodę do Łęgonia , ponadto stworzy na nowo
rowy odwadniające na swoim gruncie ,te drogi które zostały zaorane a są na mapach też zostaną
odtworzone .
Radny Karol Kalemba :
1) zapytał o zasady naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury ,czy jest tam
przewidziana kadencyjność- nie.
Przewodniczący RG potwierdził ,że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
opracowuje materiały m.in. poprzez ankiety dotyczące narkomanii, wyniki będą radnym udostępnione.
Radny Julian Skwierczyński :
1) zapytał ,kiedy zostaną usunięte skutki dewastacji drzwi w budynku w Zawadzie Ks.; Wójt
Gminy powiedziała ,że sprawca dobrowolnie pokryje koszty naprawy na podstawie
wystawionej mu przez Gminę faktury, jest problem techniczny związany z profilem i
wypełnieniem drzwi.

Ad. 7
Do przedłożonego „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnegoza 2014 rok; - radni nie wnieśli żadnych pytań.
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad , nie ma więcej pytań i
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wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 26 stycznia 2015 roku godz. 17 .
Na tym Protokół zakończono.
protokołowała K. Tront

