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SESJA RADY GMINY NĘDZA
29.02.2016 roku
godz.1531
PROTOKÓŁ NR XXIV / 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 Julian Skwierczyński.
Do przedłożonego porządku obrad nie wniesiono żadnych wniosków; Przewodniczący RG poddał
porządek obrad pod glosowanie; Rada Gminy przy 14 głosujących ,14 głosami za (jednogłośnie )
zatwierdziła porządek obrad sesji ,który przedstawia się następująco:
Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXII/ 2016 oraz Protokołu XXIII/2016 - z poprzednich sesji
2. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie
między sesyjnym.
3. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym
wykonania uchwał Rady Gminy .
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4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na
nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej;
5) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”;
6) określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Nędza;
7) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Gminy Nędza”;
8) zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”;
9) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI-132-2015 z dnia 16
grudnia 2015;
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
Ad. 2
Do protokołu Nr XXII/2016 radni nie wnieśli żadnych uwag.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), zatwierdziła Protokół Nr XXII / 2016
sesji z dnia 25 stycznia 2016 roku.
Do protokołu Nr XXIII/2016 radni nie wnieśli żadnych uwag.
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Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), zatwierdziła Protokół Nr XXIII / 2016
sesji z dnia 04 lutego 2016 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:
Radny Jan Francus zapytał o pkt. 1 (droga za lasem) wyjaśniając, iż wie że trzy miesiące temu miał
być przetarg ogłoszony przez lasy państwowe; Wójt Gminy wyjaśniła, iż to nie jest ta część drogi,
spotkanie dotyczyło drogi prywatnej, natomiast tez jest to część drogi niezbędna żeby mieć łączność
pomiędzy ulicą za lasem a rudzką.
Radny Karol Kalemba zapytał o pkt. 5 prosząc o wyjaśnienie czy o jakiś konkretnych drogach była
mowa; Wójt Gminy wyjaśniła, iż mowa na spotkaniu była o drodze 421, jest to droga, która przebiega
koło urzędu aż do Zawady i łączy się z drogą 915 stanowiąc jeden ciąg, na drugi dzień po spotkaniu
była rozmowa z naczelnikiem od dróg i mostów, otrzymałam informację, iż na pierwszy etap kiedy nie
mają jeszcze wszystkich środków są w stanie rozpatrzeć w pierwszej kolejności fragment drogi od
skrzyżowania na Sobieskiego z ulicą Jana Pawła do wiaduktu, odbędzie się w najbliższym czasie
spotkanie w sprawie zakwalifikowania dróg wojewódzkich do remontu.
Radny Krystian Okręt zapytał o pkt. 10, Wójt Gminy wyjaśniła, iż akt dotyczył fragmentu działki w
Szymocicach na którym stoi kapliczka. Teraz praktycznie cały teren na którym stoi kapliczka jest
własnością gminy.
Radny Norbert Gzuk zapytał jaki jest efekt wprowadzenia komunikacji zastępczej; Wójt Gminy
wyjaśniła, iż efekt jest bardzo zadowalający, kursujące busy są zawsze pełne, poinformowała również
że niedzielne kursy są dostosowane do mszy św. w Kościele w Nędzy.
Ad. 5
1) Wójt Gminy powiedziała, że dotyczy to kawałka wjazdu do prywatnej posesji który stanowi
własność gminy a korzysta z niego osoba prywatna, 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.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXIV-142-2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
2) Wójt Gminy wyjaśniła iż projekt uchwały dotyczy nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie
zakładu Pana Kuczery, który wystąpił z wnioskiem o zakup tej działki; Przewodniczący RG
zapytał czy radni wnoszą jakieś pytania; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXIV-143-2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
3) Wójt Gminy wyjaśniła iż projekt dotyczy działki na której znajduje się „czerwona szkoła” i
znalazł się kupiec na tę nieruchomość. W sprawie tej działki była już kiedyś uchwała
dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż, natomiast trzeba było tę działkę wydzielić pod
przepompownię, a co za tym idzie nieruchomość uzyskała inny numer oraz księgę wieczystą
stąd powyższy projekt. Przewodniczący RG zapytał czy radni wnoszą jeszcze jakieś pytania;
nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
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Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących ,14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXIV-144-2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
4) Wójt Gminy wyjaśniła iż projekt dotyczy miejscowości Łęg – posesji Pana Szczuki a
konkretnie fragmentu ulicy okrężnej z której gmina korzysta w formie drogi, jest też również w
materiałach zilustrowany fragment działki własności gminy z której natomiast korzysta Pan
Szczuka. Jeżeli Rada wyrazi zgodę na omawianą uchwałę to kolejnym etapem będzie wycena
i wówczas okaże się kto komu będzie musiał dopłacić; Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący RG
zapytał czy radni wnoszą jeszcze jakieś pytania; nie zgłoszono żadnych pytań;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących ,14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXIV-145-2016
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na
nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej;
5) Wójt Gminy wyjaśniła, że jest to uchwała którą podejmujemy co roku do której załącznikiem
jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi który przedstawiany Radnym jest dopiero
po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego lekarza weterynarii. Wójt Gminy przypomniała, iż
jest to uchwała dotycząca opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi a nie dziko
żyjącymi; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący RG zapytał czy radni wnoszą jeszcze jakieś
pytania; nie zgłoszono żadnych pytań;; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących ,13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXIV-146-2016 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”;
6) Wójt Gminy objaśniła, że ustalamy drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
ponieważ pierwszy jest określony ustawą. Wyjaśniła również, że na terenie naszej gminy
niema sytuacji żeby zabrakło miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu naszej gminy ale
obligatoryjnie jest wymóg uchwalenia omawianej w tej chwili uchwały; Przewodniczący RG
zapytał czy radni wnoszą jeszcze jakieś pytania; nie zgłoszono żadnych pytań;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXIV-147-2016
w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza;
7) Wójt Gminy powiedziała ze jest to program, który dotyczy uczniów szczególnie uzdolnionych i
kryteria są bardzo wysokie; Przewodniczący RG zapytał czy radni wnoszą jeszcze jakieś
pytania; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
1550 Radny Jan Flut wyszedł z sali narad.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXIV-148-2016
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Gminy Nędza”;
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1552 Radny Jan Flut wrócił do sali narad.
8) Pani skarbnik mgr Katarzyna Paszenda odczytała zmiany wprowadzone w Wieloletnim Planie
Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych wyjaśniając iż wykreśla się do realizacji
system dezynfekcji wody lampami uv, po to aby całość środków skupić na budowie nowej
studni głębinowej; 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.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXIV-149-2016
w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”;
9) Pani skarbnik mgr Katarzyna Paszenda odczytała zmiany wprowadzone w Uchwale
Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza; 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.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXIV-150-2016
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI-132-2015 z dnia 16
grudnia 2015;
Ad. 6
Wójt Gminy Anna Iskała stwierdziła ,że na wszystkie interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji
udzieliła odpowiedzi.
Radny Marian Gzuk :
1) zapytał kiedy będzie remontowana ulica odrzańska ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że już w
zeszłym tygodniu miała rozpocząć się realizacja remontu ale ze względu na pogodę jest to
niemożliwe, jak tylko przestanie padać działania zostaną podjęte;
2) zapytał również jak wyglądają dalsze przejęcia dróg pod ulicę ciechowicką; Wójt wyjaśniła że
działania zostały już podjęte, natomiast najgorzej będzie z odcinkami których nie jesteśmy
właścicielami.
Radny Norbert Gzuk:
1) przedstawił i omówił dwie dokumentacje filmowe oraz dokumentację zdjęciową stanu drogi
głównej przebiegającej przez Zawadę Książęcą.
Ad. 7
Radny Norbert Gzuk złożył pisemną interpelację na ręce przewodniczącego RG dotyczącą naboru do
klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad , nie ma więcej pytań i
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 29 lutego 2016 roku godz. 1630.
Na tym Protokół zakończono.
protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

