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SESJA RADY GMINY NĘDZA
16.12.2015 roku
godz.1500
PROTOKÓŁ NR XXI / 2015
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.1500 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych ; nieobecni: radni Krystian Okręt, Piotr Kudla i
Julian Skwierczyński .
Przewodniczący RG powiedział ,że radni otrzymali cztery wnioski Wójta Gminy o dokonanie zmian w
porządku obrad sesji oraz AUTOPOPRAWKI do projektu Uchwały Budżetowej i Wieloletniej Prognozy
Finansowej:
1) WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 8.12.2015 o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nadania nazwy „MALINOWA” ulicy w położonej w Szymocicach
2) WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 8.12.2015 o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
nie związane z budową drogi ,przebudową ,remontem ,utrzymaniem i ochroną dróg.
3) WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 15.12.2015 dot. AUTOPOPRAWKI projektu Uchwały
Budżetowej i WPI (wraz z uzasadnieniem) oraz o wprowadzenie do porządku obrad projektów
uchwał:
 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-192014 z dnia 29 grudnia 2014;
 zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29
grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
4) AUTOPOPRAWKA z dn.15.12.2015r. DOT. PRZEDŁOŻONYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ :
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała treść pisma nr BR.3021.307.2015 dot.
zwiększenia limitu o kwotę 15 360,19 zł , oraz omówiła wprowadzone autopoprawką zmiany do
Uchwały Budżetowej na 2016 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej , uzasadniła również
wprowadzenie zmian stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Wójt Gminy Anna Iskała powiedziała ,że na wniosek mieszkańców Szymocic gminna droga otrzyma
nazwę Malinowa.
Do przedłożonych wniosków radni nie wnieśli pytań.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 11 głosami za, 1 głosem przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła porządek obrad z wprowadzonymi zmianami ,który przedstawia się następująco:
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XVIII / 15 ; Protokołu Nr XIX / 15 i Protokołu Nr XX / 15
z
poprzednich 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) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Gminy Nędza”
2) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2016” ;
3) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014;
4) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
5) nadania nazwy „MALINOWA” ulicy w położonej w Szymocicach ;
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6) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową
drogi, przebudową ,remontem ,utrzymaniem i ochroną dróg;
7) WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NĘDZA ;
a.

8)

Uchwała nr 4200/V/152/2015 z dnia 24.11.2015r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nędza;

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK GMINY NĘDZA;
a.
b.

Uchwała nr 4200/V/150/2015 z dnia 24.11.2015r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi ;
Uchwała nr 4200/V/151/2015 z dnia 24. 11.2015r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.1014.265 zł, przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej na 2016 rok Gminy Nędza ;

6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
1) INTERPELACJA radnego nr 10/2105 z dnia 16.11.2015 - zabezpieczenie skrzyżowania w Zawadzie Ks. …….

7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
Ad. 2
Do Protokołu Nr XVIII/ 2015 radni wnieśli uwagi:
Radny Norbert Gzuk wnosił o dosłowne wpisanie jego wypowiedzi na str.5 – wnioskował o oznaczenie
ścieżki rowerowej, aby była bezpieczna, wnioskował o to, aby podjąć działania dot. oznakowania
przejścia dla pieszych ; Wójt Gminy potwierdziła ,że prowadzone są pomiary geodezyjne i wyrywkowe
kontrole podatników; innych uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy przy 12 głosujących 12 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół Nr XVIII / 2015
sesji w dniu 9 listopada 2015 roku.
Do Protokołu Nr XIX/ 2015 radni nie wnieśli uwag:
Rada Gminy przy 12 głosujących 12 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół Nr XIX/ 2015
sesji nadzwyczajnej w dniu 26 listopada 2015 roku.
Do Protokołu Nr XX/ 2015 radni nie wnieśli uwagi:
Rada Gminy przy 12 głosujących , 10 głosami za , 0 głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się
zatwierdziła Protokół Nr XX / 2015 sesji nadzwyczajnej w dniu 3 grudnia 2015 roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG powiedział ,że pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy i uczestniczył w
posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Ad. 4
Do przedłożonego przez Wójta Gminy “Sprawozdania … radni wnieśli pytania :
Radny Marian Gzuk zapytał o pkt.3; Wójt Gminy potwierdziła , że negocjacje dot. terenu należącego
do Gminy ,jest to przykryty rów wodny, ale z uszkodzonymi rurami , należało go na nowo udrożnić,
Gmina wystąpiła na drogę sądową przeciwko właścicielowi sąsiedniej działki ,ale właśnie w wyniku
negocjacji tereny zostały udostępnione ; radny Norbert Gzuk zapytał o pkt 4;Wójt Gminy powiedziała ,
że trwają uzgodnienia dot. przebiegu ścieżki rowerowej ,punkt wspólny to granica polsko-czeska;
radny Jan Francus zapytał o pkt 13 ; Wójt Gminy powiedziała ,że została powołana w skład zarządu
Lokalnej Grupy Działania w Pietrowicach W.; innych pytań nie zgłoszono.
Ad. 5
1) Skarbnik gminy omówiła przedłożony projekt Programu , zadania Programu i sposób ich
realizacji w stosunku do 2015 roku nie ulegają zmianie , kwota zaplanowana w Uchwale
Budżetowej wynosi 91 125,63 zł z opłat oraz 1 tyś. środki własne ;Przewodniczący RG
zapytał, czy radni wnoszą pytania do przedłożonych materiałów; nie zgłoszono żadnych
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pytań; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za ( jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XXI /125/ 2015
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Gminy Nędza” .
2) Skarbnik gminy omówiła przedłożony projekt Programu , zadania Programu i sposób ich
realizacji w stosunku do 2015 roku nie ulegają zmianie , w 2016 roku na realizację zadań
publicznych objętych Programem przeznaczono kwotę nie mniejszą niż 260 700,00 zł; nie
zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za ( jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XXI /126/ 2015
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na rok 2016” .
3) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2015 rok; projekt
uchwały został przedłożony na sesji ,ale proponowane zmiany omawiano na posiedzeniu
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego 10 grudnia br.; nie zgłoszono żadnych pytań ;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 11 głosami za , 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXI /127/ 2015 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr
IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014.
4) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Nędza; nie zgłoszono żadnych pytań ; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 11 głosami za , 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXI /128/ 2015 zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
5) Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały; Wójt Gminy potwierdziła, że w
Szymocicach ulice mają nazwy: Jagodowa, Wrzosowa, czy Porzeczkowa, więc nowa nazwa
też odpowiada tym nazwom; Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Karol Kalemba potwierdził pozytywną opinię i dodał, że przedłożony projekt uchwały powstał
na wniosek Rady Sołeckiej wsi Szymocice , nadana nazwa ulicy nie spowoduje kosztów
finansowych ,jedyny stojący tam budynek jest niezamieszkały , stwarza się szanse dla
rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wzdłuż ulicy Malinowej; Przewodniczący RG
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za ( jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XXI /129/ 2015
w sprawie nadania nazwy „MALINOWA” ulicy w położonej w Szymocicach .
6) skarbnik gminy odczytała proponowane nowe stawki opłat , powiedziała ,że wzrosły o 3% w
stosunku do poprzednich stawek uchwalonych w 2004 roku, na wniosek Tauronu
o
przedłużenie umowy na zajęcie pasa dróg gminnych o kolejne 25 lat proponuje się je
podwyższyć ; radny Norbert Gzuk zapytał o powierzchnię zajętego pasa drogowego ;
doprecyzowano projekt uchwały w § 2 pkt 1 o wyrażenie „1 m 2” ; Przewodniczący RG
odczytał treść całego zapisu: „Zarządca drogi –Wójt Gminy pobiera opłatę za każdy dzień
zajęcia 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót: ..” innych pytań nie zgłoszono;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za ( jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XXI /130 / 2015
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z
budową drogi, przebudową ,remontem , utrzymaniem i ochroną dróg.
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7) Przewodniczący RG odczytał treść opinii RIO; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; skarbnik gminy odczytała treść
proponowanych zmian w WPF (autopoprawka do przedłożonego projektu) ;Wójt Gminy
podkreśliła ,że Gmina nie jest zadłużona ,posiada dodatni wynik budżetu ; pytań nie
zgłoszono. Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 11 głosami za ,0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXI /131 / 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza .
8) Przewodniczący RG odczytał treść opinii RIO; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; skarbnik gminy odczytała treść
proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok (autopoprawka do przedłożonego
projektu) ; radny Norbert Gzuk zapytał o zestawienie planowanych remontów dróg; Wójt
Gminy wyjaśniła ,że po uchwaleniu budżetu nastąpi podział środków na poszczególne drogi ;
radny Waldemar Wiesner zapytał ,skąd taka a nie inna kwota ; Wójt Gminy wyjaśniła ,że
wszystkie wnioski przewyższają na pewno zaplanowaną kwotę , ale trzeba zaplanować
wydatki do wydolności finansowej budżetu , po zamknięciu tegorocznego budżetu dokonany
zostanie podział środków na poszczególne zadania ;Przewodniczący RG dodał ,że
zapotrzebowanie jest znacznie większe od posiadanych środków ; skarbnik gminy powiedziała
, że należy również uwzględnić skutki finansowe dla budżetów po wprowadzeniu wyższej
kwoty zwolnionej od podatku , na razie nie jest to wyliczone; radny Waldemar Wiesner zapytał
jaki jest wskaźnik procentowy wzrostu wydatków na administrację ;skarbnik gminy wyjaśniła,
że jest to procentowo 1,7 – tak jak wszędzie, planowane jest utworzenie jednego stanowiska
ds. planowania przestrzennego oraz kwota na odprawy emerytalne pracowników; innych
pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 9 głosami za , 0 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI /132 / 2015 .
Ad. 6
Przewodniczący RG Gerard Przybyła:
1) zapytał ,kiedy rozpocznie się wycinka drzew na ul. Jesionowej w Nędzy ; Wójt Gminy
odpowiedziała ,że w najbliższym czasie, równolegle prowadzone są ciecia pielęgnacyjne ,
również Powiat zlecił wycinkę drzew na ul. Jana III Sobieskiego ;
2) wnioskował naprawę nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego w Nędzy ;
3) zapytał o przejście przez tory w związku z remontem wiaduktu ; Wójt Gminy odpowiedziała ,
że z Tarnowskich Gór ma informację ,że projekt przygotowano, innych informacji od PKP nie
ma ;
Radny Krystian Krótki :
1) zapytał , czy prom w Ciechowicach jeszcze będzie przewoził; Wójt Gminy potwierdziła ,że
prowadzony był tam remont.
Radny Norbert Gzuk :
1) zapytał, jaka była przyczyna zwołania sesji nadzwyczajnej , skąd zmiana przyjętej uchwały o
opłacie targowej; wyjaśnień udzieliła skarbnik gminy.
2) podziękował za życzenia świąteczne .
Ad. 7
1) radny Julian Skwierczyński Interpelację Nr 9/ 2015 przesłał do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Katowicach; radni na sesji otrzymali odpis pisma
Nr
IN.III.7024.114.2015 zs – potwierdzający wpłynięcie interwencji radnego wraz z informacją ,że
7 marca 2014 roku zanotowano już podobną interwencję ; radni otrzymali również odpowiedź
Wójta Gminy Nędza z dnia 8.12.2015r. nr PPŚP 6232.52.2015 w powyższej sprawie.
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad sesji, nie ma więcej pytań
i wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 16 grudnia 2015 roku godz. 1605 .
Na tym Protokół zakończono .
Protokołowała K. Tront

