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SESJA RADY GMINY NĘDZA
25.01.2016 roku
godz.1530
PROTOKÓŁ NR XXII / 2016
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.1530 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych; nieobecni: radny Waldemar Wiesner.
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RG powiedział , że radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy AUTOPOPRAWKA
do porządku obrad.
1531 do sali narad wszedł radny Waldemar Wiesner.
Wójt Gminy wyjasniła, iż wniosek dotyczy uchwały która spowodowana jest zmianami w ustawie o
systemie oświaty jakie wprowadzone zostały od stycznia 2016 roku.
Rada Gminy przy 15 głosujących, 15 głosami za (jednogłośnie) przyjęła porządek obrad z
wprowadzonymi zmianami, który przedstawia się nastepująco:
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXI / 2015 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) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
2) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących
fundusz sołecki;
4) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI-132-2015 z dnia 16
grudnia 2015;
5) zmieniająca Uchwałę Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza ;
6) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nędza do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz okreslenia dokumentów do potwierdzenia tych
kryteriów.
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 2015
rok;
2) Rainhard Kuśka Nędza- pismo z dnia 18.01.2016r.
8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
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Ad. 2
Do protokołu Nr XXI/2015 radni nie wniesli żadnych uwag.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 13 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się zatwierdziła Protokół
Nr XXI / 2015 sesji z dnia 16 grudnia 2015 roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG potwierdził ,że pełnił cotygodniowy dyżur ;
Ad. 4
Do przedłożonego przez Wójta Gminy Sprawozdania o pracach realizowanych w okresie
międzysesyjnym radni wnieśli pytania:
Przewodniczący RG o pkt.13, zapytał jakie ustalenia zapadły na spotaniu 19 stycznia i jak będzie
teraz wygladała sytuacja z wiaduktem; Wójt Gminy wyjaśniła ,iż odbyły się dwa takie spotkania z
Wojewódzkim Zarządem Dróg oraz z Zakładem Robót Mostowych, które dotyczyły przejścia dla
pieszych przez tory. Zakład Robót Mostowych, który wykonuje remont wiaduktu złożył już projekt
takiego bezpiecznego przejścia z rogatkami i sygnalizacją świetlną w Warszawie w Centrali Polskich
Linii Kolejowych. Na rozstrzygnięcie trzeba będzie niestety zaczekac conajmniej do kwietnia. Razem
więc ustaliliśmy, że zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza, która jak umozliwi ludziom
dostanie się tutaj do centrum Nędzy. Zostaną wproadzone kursy busa na koszt Wojewódzkiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich, które zaczną obowiązywać najpóźniej od 15 lutego. Bus będzie
wyjeżdzał od ulicy 1 maja przez Markowice do Nędzy. Wójt poinformowała, iż przy remoncie drugiego
wiaduktu ma zostać wprowadzony ruch wahadłowy.
Radny Marian Gzuk zapytał o pkt. 9 Powiatowy Zarząd Dróg -wizytacja w terenie, których dróg
dotyczyła wizytacja w terenie; Wójt Gminy wyjaśniła, iż dotyczyło do konkretnie posesji w Górkach
Śląskich, gdzie w pasie drogi (przed płotem) notorycznie parkują samochody i niszczą obejscie,
Powiatowy Zarząd Dróg zobowiązał sie do postawienia w tym miejscu znaku oraz plastikowych
słupków.
Radny Julian Skwierczyński zapytał czego dotyczyły pkt 7 i 11; Wójt Gminy wyjaśniła, że akty
notarialne dotyczyły one porządkowania kawałków działek które powstały w wyniku wytyczania starej i
nowej drogi przy ulicy Topolowej i Lnianej w Nędzy gdzie wiekszkość mieszkańców zdecydowała się;
Radny Francus zapytał o pkt 12 temat Walnego Zgromadzenia Euroregionu Silesia; Wójt Gminy
powiedziała , że Walne Zgromadzenie Euroregionu do którego zaczęliśmy należeć dotyczyło
wykonania planu finansowego za okres 2007-2013, przedstawiono również projekt flagowy, który
Euroregion Silesia realizuje.
Radny Norbert Gzuk poprosił o kilka słów na temat pkt 2 i 3; Wójt Gminy wyjaśniła, że Walne
Zgromadzenie Lokalnej Grupy Działania związane było między innymi z zatwierdzeniem projektu
złożonego u marszałka oraz z wyborem przewodniczącego i zastępcy. Natomiast jeśli chodzi o
Powiatową Radę Rynku Pracy, jest to rad która działa przy Staroswie Powiatowym i Urzędzie Pracy,
zajmuje sie w dużym stopniu problemami z kształceniem a póżniej z odzwierciedleniem
zapotrzebowania na rynku pracy. Spotkania te odbywają sie regularnie w poszczególnych gminach. U
nas dotyczyło to nowych kierunków otwieranych w Mechaniku, bezrobocia i programami, które
uruchamia Urząd Pracy; innych pytań nie zgłoszono.
Ad. 5
1) Wójt Gminy powiedziała ,że jest to nieruchomość, która znajduje się w Babicach; stanowi
fragment drogi Piaskowej; Radny Norbert Gzuk zapytał kto dokonał podziału fragmentu tej
nieruchomości; Wójt Gminy odpowiedziała, iż jeśli ktoś nieodpłatnie przekazuje na rzecz
Gminy nieruchomość to ponosi z tym związane wszelkie koszta poza opłatą notarialną którą
ponosi gmina, Przewodniczący RG zapytał czy radni wnoszą jeszcze jakieś pytania; nie
zgłoszono żadnych pytań; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja
Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
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Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym
się przyjęła Uchwałę Nr XXII-133-2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy
Nędza w drodze darowizny nieruchomości
2) Wójt Gminy powiedziała ,że przedłożony projekt uchwały dotyczy dwóch działek, gdzie jest jeden
właściciel, pierwsza działka znajduje sie przy ulicy Wyzwolenia w Babicach a druga znajduje sie przy
Łężczoku na terenie Babic; Przewodniczący RG zapytał czy radni wnoszą jakieś pytania; nie
zgłoszono żadnych pytań; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
poinformowała o nieustosunkowaniu się Komisji do przedmiotowego projketu uchwały;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,10 głosami za, 3 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXII-134-2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w
drodze darowizny nieruchomości
3) skarbnik gminy, wyjaśniła iż zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do końca marca należy
zdecydować w sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia środków w budżecie stanowiących fundusz
sołecki, poinformowała, że projekt dotyczy niewyodrębnienia takich środków,ostatni raz fundusz
sołecki działał za rok 2015, przdstawiła również stopy zwrotu za poszczególne lata; Przewodniczący
RG zapytał czy radni wnoszą jakieś pytania; Radny Karol Kalemba zapytał o kwotę która ewentualnie
wchodziłaby do wyodrębnienia na ten rok dla całej gminy; skarbnik odpowiedziała, iz byłaby to kwota
około 160 tysięcy na rok 2017; Radny Julian Skiwierczyński zapytał czy w tej sprawie była z
kimkolwiek konsultacja np. z sołtysami; skarbnik gminy odpowiedziała, iż projekt uchwały nie podlega
pod konsultacje.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,10 głosami za, 5 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXII-135-2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębienie w budżecie
gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
4) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;
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 ,13 głosami za, 2 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXII-136-2016 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr
XXI-132-2016 z dnia 16 grudnia 2015r.
5) skarbnik gminy odczytała treść proponowanych zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nędza; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; Radny Julian Skiwierczyński zapytał czy Pani Skarbnik dysponuje danymi na temat
długości kanalizacji przewidywanej do wykonania w Łęgu i w Zawadzie; skarbnik gminy
odpowiedziała, iż nie jest merytorykiem od tych spraw; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,13 głosami za, 2 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXII-137-2016 zmieniającą Uchwałę Nr XXI-131-2016 Rady Gminy Nędza z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nędza.
6) Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały; Wójt Gminy wyjaśniła, iż kryteria zawarte w
tej uchwale to jest coś nowego co znalazło sie w ustawie o systemie oświaty, dotyczy to dzieci
znajdujących się poza obwodem danej szkoły oraz poza obszarem naszej gminy; Radny Julian
Skwierczyński zapytał czy w związku z pożarem szkoły w Raszczycach Pani Wójt wyciągnęła
pomocną dłoń ; Wójt Gminy odpowiedziała, iż zaraz na następny dzień po pożarze kontaktowała się z
Wójtem i przedstawiła swoją pomoc;innych pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy przy 15 głosujących , 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 2 głosami wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr XXII-138-2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz
okreslenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
Ad 5a
Do przedłożonych do zatwierdzenia planów pracy na 2016 rok radni nie wnieśli żadnych uwag. Rada
Gminy przy 15 głosujących, 15 głosami za (jednogłośnie) zatwierdziła plan pracy
 RADY GMINY NĘDZA;
 Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
Rada Gminy przy 15 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
zatwierdziła plan pracy
 Komisji Rewizyjnej;
 Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa;
 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Ad. 6
Wójt Gminy Anna Iskała stwierdziła ,że na wszystkie interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji
udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący RG :
1) poruszył temat z poprzedniej sesji, czy w perspektywie braku sześciolatków w szkole
będziemy się w jakiś sposób przygotowywać na konsekwencje finansowe bo jakieś
konsekwencje finansowe napewno będą ;
2) Wójt Gminy wyjaśniła, iż musimy poczekać aż szkoły dokonają naboru żeby zobaczyć jaki jest
stan osobowy w klasach pierwszych i wtedy zadecydujemy co będziemy robić; czy zostanie
utworzona jedna klasa w gminie czy ewentualnie dzieci będzie więcej i będzie można zrobić
więcej klas w poszczególnych sołectwach;
Wójt Gminy :
1) Wyjaśniła również iż w związku z programem 500+ oraz dodatkowymi zadaniami nałożonymi
na ośrodki opieki społecznej na pewno trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie, ilość pieniędzy
wypłacana przez GOPS znacznie wzrośnie, należy również zacząć myśleć o zmianach
lokalowych dla pomocy społecznej ponieważ warunki pracy w ośrodku są nienajlepsze, są to
rzeczy odległe ale trzeba o tym myśleć już teraz;
Radny Jan Francus :
1) zapytał, czy w myśl podejmowanej uchwały przez Radę Gminy nadal Gmina finansuje pastora
wolnych chrześcijan; Wójt Gminy wyjaśniła, iż nadal jest to obowiązek, i te środki trzeba
będzie przekazywać;
Radny Norbert Gzuk :
1) odniósł się do opłaty targowej; zapytał o artykuł jaki pojawił sie w nowinach 2 grudnia 2015r.,
który jest sprzeczny z podejmowaną w tej sprawie uchwałą; skarbnik gminy wyjaśniła, iż taki
był stan prawny na dzień 31 grudnia a od 1 stycznia weszły nowe przepisy o podatkach i
opłatach lokalnych;
2) zaapelował o nieczytelność na stronie internetowej jeśli chodzi o uchwały, któs kto niema
dostępu do lexa nie jest w stanie odczytać które uchwały są obowiązujące a które zostały
uchylone, brak jest takich informacji;
3) zapytał, również jaki jest efekt tego odwołania w sprawie odszkodowania w naszej szkole;
Wójt Gminy wyjaśniła, iż już otrzymaliśmy część pieniędzy w kwocie 5.600,00 złotych, ale
jeszcze broker będzie starał się o resztę kwot jakie zostały przez nas wycenione.
Radny Waldemar Wiesner:
1) zadał pytanie odnoście funduszu sołeckiego, a mianowicie usłyszał, iż gmina dopłaca do
funduszu sołeckiego w związku z tym zapytał do jakich inwestycji realizowanych przez Gminęgmina nie dopłaca?; Wójt wyjaśniła, iż zostało to powiedziane tylko z jednego powodu,
mianowicie, z większą kwotą można zrealizować konkretniejszą inwestycję i całkowicie ją
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zakończyć; Przewodniczący RG potwierdził, iż duży może więcej i podał przykład zakupu
namiotu poprzez połączenie funduszy sołeckich

Ad. 7
Do przedłożonego „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnegoza 2015 rok; - radni nie wnieśli żadnych pytań.
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad , nie ma więcej pytań i
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 26 stycznia 2015 roku godz. 1655.
Na tym Protokół zakończono.
protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

