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SESJA RADY GMINY NĘDZA
25.04.2016 roku
godz.1530
PROTOKÓŁ NR XXVII / 2016
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.1530
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych; nieobecni: Krystian Krótki

-

stwierdzając

Radnym został przestawiony nowy porządek obrad:
1.

OTWARCIE SESJI - stwierdzenie prawomocności obrad.
1) Wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad sesji Rady Gminy Nędza w dniu 19.04.2016r. (data dostarczenia
do biura Rady: 20.04.2016r.)
2) Pismo z dnia 25.04.2016r. dotyczące uzupełnienia dokumentacji dotyczącej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Nędza (data dostarczenia do biura Rady: 25.04.2016r.)
3) Pismo Nr BR.3021.53.2016r. z dnia 25.04.2016r. w sprawie zmienionego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza (data dostarczenia do biura Rady: 25.04.2016r.)

2.

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Nr XXV/2016, XXVI/2016 - 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.
1)
2)

PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
zmiany treści „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Nędza w roku 2016”
3) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza” (zmiany do projektu uchwały)
4) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2016-2020
5) przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2015 rok”
6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2015 rok

Uchwała V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/V/46/2016 w sprawie
opinii przedłożonym przez Wójta gminy Nędza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.151.2016 Wójta Gminy Nędza z dn. 6 kwietnia 2016r.w sprawie przekazania sprawozdania
finansowego gminy za 2015 rok (zmiany: Zarządzenia Nr 0050.157.2016 z dnia 8 kwietnia 2016r., Zarządzenie
Nr 0050.158.2016 z dnia 12 kwietnia 2016r., Zarządzenie 0050.164.2016 z dnia 19 kwietnia 2016r.)

Zarządzenie Nr 0050.113.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy

DYSKUSJA
7) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza (zmiany do projektu uchwały)
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości stanowiących
własność Gminy Nędza
10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
8.

ZAMKNIĘCIE SESJI .

Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie:
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 25.04.2016r.
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Ad. 2
Radni Norbert Gzuk, Julian Skwierczyński i Waldemar Wiesner wnieśli uwagi do protokołu Nr
XXV/2016 z dnia 14 marca 2016 roku – brak ujęcia w protokole uwag zgłoszonych przez Norberta
Gzuka.
Zostało skierowane pytanie do Radcy Prawnego gdzie powinny znajdować się uwagi wniesione do
protokołu. Radca Prawny Józef Waligóra odpowiedział, że powinny znajdować się w protokole do
którego wniesiono uwagi.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uzupełnienie protokołu o uwagi wniesione na piśmie przez
Pana Norberta Gzuka w postaci załącznika do protokołu.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi
się zatwierdziła Protokół Nr XXV/2016 sesji z dnia 14 marca 2016 roku wraz z uwagami Radnego
Norberta Gzuka.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił w uzupełnienie w Protokole Nr XXVI/2016 z sesji nadzwyczajne
z dnia 31 marca 2016r. zdania „Przewodniczący Rady Gminy podziękował w imieniu odchodzącej na
emeryturę sekretarz gminy Krystynie Tront za wieloletnią współpracę” o słowo „w imieniu radnych”.
Radni nie wnieśli dodatkowych uwag do protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXVI/2016 z dnia 31
marca 2016r.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi
się - 1 radny będący na sali nie zagłosował - zatwierdziła Protokół Nr XXVI/2016 sesji
nadzwyczajnej z dnia 31 marca 2016 roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur.
Radny Julian Skwierczyński zapytał czy Przewodniczący Rady miał jakieś zgłoszenia podczas
pełnienia swojego dyżuru.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że żadnych zgłoszeń nie miał.

Ad. 4
Do przedłożonego przez Wójta Gminy Sprawozdania o pracach realizowanych w okresie
międzysesyjnym radni wnieśli pytania:
Radny Jan Francus zapytał o pkt. 2 czy chodzi o drogę w Górkach Śląskich Za Lasem. Wójt Gminy
odpowiedziała, że tak.
Radny Norbert Gzuk zapytał o pkt 5 czy to działka znajdująca się przy kościele. Wójt Gminy
odpowiedziała, że tak.
Ad. 5
1) Wójt Gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały dotyczy utworzenia niezależnego Instytutu Onkologii,
jest to uchwała podejmowana również przez inne gminy, dotyczy seperacji finansowej
Instytutu Onkologii w Gliwicach od Instytutu Onkologii w Warszawie, żeby sprawa leczenia i
sprawa finansowa pozostała tutaj na Śląsku, dokładna wykładnia jest w uzasadnieniu.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciwnych i 0 głosami wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr XXVII-159-2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
2) Wójt Gminy wyjaśniła, że Wojewoda Śląski miał jedno zastrzeżenie dotyczące uchwalonego
programu w dniu 29 lutego 2016r., że nie jest wymagane pojęcie edukacji mieszkańców
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Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-160-2016 w sprawie zmiany treści „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2016”
3) Wójt Gminy wyjaśniła, że Radni otrzymali dodatkowe informacje dotyczące podejmowanej
uchwały, które są najprawdopodobniej błędami pisarski, które dotyczyły zapisu typu „miasto”
zamienione na „gminę”, informacja przygotowana jest przez firmę, która tworzyła Program,
informacja o ilości wytworzonych odpadów popiołu całkowicie się zgadza, Program stanowi
niezbędnik jak będziemy starać się o dofinansowanie pieców ekologicznych oraz wszystkich
innych udogodnień, które emisję pyłów będą ograniczały.
Radny Norbert Gzuk stwierdził, że po otrzymanych informacjach na posiedzeniu komisji i
każdy kto przeczyta ten program będzie myślał, że będzie miał szanse na dofinansowanie, a
na dzień dzisiejszy nie ma banku, który by udzielił takiego dofinansowania, to jest jakby
wprowadzanie w błąd mieszkańców.
Program przedstawia to z czym występuje Państwo do mieszkańców, jeśli program ruszy
poprzez pośrednictwo Banku można będzie dostać pieniądze, tak samo jak te programy z
WFOŚiGW a odbiorcą indywidualnym, Gmina przyjmuje to jako pożyczkę a mieszkaniec
otrzymuje to jako dofinansowanie.
Kolejna uwaga Radnego dotyczy zapisu pod Tabelą 9.5-34 – zaplanowane zadania termo
modernizacyjne dotyczące budynku mieszkalnego administrowanego przez Urząd Gminy
Nędza - ul. Raciborska 83 – to jest dom, prywatna posesja.
Wójt Gminy sprawdzi ten zapis i zostanie to skorygowane.
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 14 głosujących,12 głosami za, 0 głosów przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-161-2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Nędza”
4) Wójt Gminy stwierdziła, program został przedstawiony na łączonych komisjach, Marszałek w
ramach MGD będzie pod koniec roku uruchamiał program, w ramach którego gminy będą
mogły starać się o remont mieszkań socjalnych, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa potwierdził pozytywną opinię.
Radny Julian Skwierczyński zgłosił ustną interpelację o wskazanie przepisu konkretnej ustawy
według której będzie realizowany zapis rozdz. 3 pkt 4.
Nie zgłoszono pytań. Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 14 głosujących,1 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-162-2016 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2016-2020”
5)

Wójt Gminy poinformowała Radnych, że sprawozdanie zostało złożone przez Kierownika
GOPS, tak jak co roku, Pani Kierownik była obecna na komisjach i odpowiedziała na pytania
radnych. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa potwierdził
pozytywną opinię. Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Rada Gminy przy 14 głosujących,14 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-163-2016 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2015 rok”
6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, każdy radny otrzymał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja
Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
Radny Julian Skwierczyński odniósł się do informacja z 19 kwietnia 2016r., zapytał o
zmniejszenie funduszu jednostki, gdyż nie widzi tego zmniejszenia o kwotę 46.640 zł,

4
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zmniejszenie funduszu nastąpiło w skutek wpływu do
Referatu Finansowego pisma pracownika merytorycznego w zakresie gruntów.
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących,10 głosami za, 0 głosów przeciw, 4 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-164-2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
7) Skarbnik Gminy odczytała i wyjaśniła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok;
m.in. po stronie dochodów oraz wydatków oraz poinformowała radnych, że kształcenie
młodocianych będzie finansowane poza budżetem gminy, jest pod to opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej, że środki z Fuduszu Pracy nie są dochodami własnymi Gminy.
Radny Julian Skwierczyński zapytał na jaki cel przeznaczone są środki w Bibliotece – kwota
16.700,00 zł. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na działalność statutową, w czasie tworzenia
budżetu biblioteka wnioskowała o te pieniądze, natomiast na etapie tworzenia budżetu nie
byliśmy w stanie przyznać im tych środków, nieformalnie zadeklarowano, że jeśli znajdą się te
pieniądze w budżecie zostaną im przyznane w późniejszym czasie, pojawiły się środki z
podatku od osób fizycznych i można było im te środki przyznać.
Kolejne pytanie Radnego Juliana Skwierczyńskiego dotyczy sposobu informowania radnych o
wydatkowania środków poza budżetowych dotyczących m.in. kształcenia młodocianych. Wójt
Gminy odpowiedziała, że na te pieniądze nie będzie Rada miała wpływu, wpływają one z
Katowic, rzemieślnicy składają wnioski i te pieniądze są im wypłacane, a te środki które
zostają są z powrotem zwracane do Katowic. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dla niej też to
jest niezrozumiałe, chce żeby gospodarka była jawna, ustawa o finansach publicznych
wymienia dochody gminy oraz inne dochody, ale są takie wytyczne a nie inne, będzie
księgowość pod to prowadzona, ale nie będzie widoczna dla rady tak jak np. depozyty; nie
zgłoszono pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących,14 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-165-2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy
Nędza.
8) Skarbnik Gminy odczytała i wyjaśniła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy; zwiększenie limitu zobowiązań w związku z adaptacją budynku OSP
Babice, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zakupem dodatkowego dziennika
budowy ze środków przeznaczonych na budowę kanalizacji.
Radny Julian Skwierczyński zapytał skąd taka mała kwota jeśli chodzi o zakres budowy
kanalizacji. Skarbnik Gminy wytłumaczyła radnemu znaczenie limitu zobowiązań oraz że była
potrzeba zakupu tego dziennika budowy stąd taka mała kwota.
Nie zgłoszono pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących,14 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-166-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza
9) Wójt Gminy wyjaśniła, że Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości Stowarzyszeniu Lotnictwa Sportowego Ziemi
Raciborskiej Lotnisko Babice, to Stowarzyszenie połączyło się z Raciborskim
Stowarzyszeniem Lotniczym Skrzydlaty Racibórz, obecnie Stowarzyszenie nosi nazwę
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze Skrzydlaty Racibórz, jest inna nazwa Stowarzyszenia i
musi być zmieniona uchwała, Wójt Gminy poinformowała o obecnym stanie wykorzystania
terenu przez Stowarzyszenie. Nie zgłoszono pytań; Przewodniczący RG poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących,14 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-167-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej na czas nie dłuższy niż 8 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza.
10) Wójt Gminy poinformowała radnych, że są to tereny za trawnikami żwirowymi, gdzie
potwierdzony jest żwir, gmina nie ma tam żadnych działek, jest tam 5 działek Skarbu
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Państwa, wystąpiliśmy o komunalizację tych działek , na ten moment gdy wystąpiliśmy z
propozycją wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu tych działek, dostaliśmy
komunalizację na 2 działki, a w przedziale od wtorku do piątki dostaliśmy komunalizację 3
kolejnych działek czekamy na wpis do ksiąg wieczystych.
Radny Julian Skwierczyński zapytał czy wystąpił ktoś już w tej sprawie o zakup. Wójt Gminy
odpowiedziała, że m. in. Kotlarnia wyraziła chęć przystąpienia do przetargu. Radny zapytał
również, czy prawdą jest, że Wójt Gminy chce odrolnić 20 ha na terenie Orzeszkowa. Wójt
gminy odpowiedziała, że nie, to są wnioski złożone przez mieszkańców Zawady Książęcej o
przeznaczenie własnych działek na cele budowlane, była wizja w terenie przedstawiciela
Marszałka, opinia Marszałka została przekazana do Ministra, który część działek
zakwalifikował, a część nie; odrolnienie nie jest w gestii wójta; Radny Julian Skwierczyński
zapytał czy Kotlarnia zwróciła się do Wójta Gminy z wnioskiem o możliwość wejścia na teren
w celu zbadania. Kotlarnia za własne pieniądze dokonała analizy terenu pod kontem żwiru na
działkach Skarbu Państwa i działkach prywatnych.
Radny zapytał czy znana jest już wartość tych działek; Wójt Gminy odpowiedziała, że póki
Rada nie wyrazi zgody na sprzedaż nie może ona dokonać wyceny działek, ale na pewno po
wyrażeniu zgody poinformuje Radę o wartości działek. Na pewno to nie będzie tanie
sprzedanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących,14 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXVII-168-2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nędza.
Ad. 6
Jan Francus:
Radny poinformował, że brama na obiekt sportowy w Górkach Śląskich nadal jest otwarta i istnieje
możliwość kradzieży.
Wójt Gminy odpowiedziała, że zgłosiła już tą sprawę.
Norbert Gzuk:
Jakie są dalsze działania gminy dotyczące wizji lokalnej w dniu 22 marca – droga 915 w Zawadzie
Książęcej?
Wójt Gminy odpowiedziała, że jest umówiona na kolejne spotkanie z inspektorem Rzepińskim, jakie
rzeczy trzeba jeszcze zrobić, aktualnie poruszane są kwestie finansowe. Czy są jakieś notatki z tego
spotkania? Wójt Gminy odpowiedziała że nie.
Obiekt sportowy na boisku w Zawadzie Książęcej – czy będzie remont. Wójt Gminy odpowiedziała, że
jest to sprawa do omówienia przy indywidualnym spotkaniu, na dzień dzisiejszy nie jest w stanie
przekazać takich informacji.
Julian Skwierczyński:
Czy prawdą jest, że zostanie zlikwidowany przejazd strzeżony w Nędzy.
Wójt Gminy odpowiedziała, że przejazd strzeżony nie ma być zlikwidowany tylko dróżnik ma być w
innym miejscu .Gmina wystosowała pismo do PKP poparte przez mieszkańców, by nie zmieniano
miejsca pracy dróżnika ze względu na dzieci, które uczęszczają do ZSG. Radni omówili obecny stan
przejazdów kolejowych na terenie gminy. Radny zapytał czy w Górkach Śląskich jest prezes klubu.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest, może radny złożyć pytanie o dane.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych o skardze złożonej przez Radnego Juliana
Skwierczyńskiego do Kuratorium Oświaty w Katowice w sprawie niezapewniania właściwej opieki
dzieci dojeżdżających do ZSG w Nędzy. Radny Julian Skwierczyński zapytał dlaczego wszyscy radni
nie otrzymali kserokopii tej skargi. Przewodniczący Rady odpowiedział, że pismo zostało skierowane
do Przewodniczącego Rady Gminy, a nie do Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść skargi Radnego Skwierczyńskiego. Skargę
Przewodniczący Rady przekazał Wójtowi Gminy. W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał treść
pisma matki dziecka Katarzyny Piechula, które uległo wypadkowi poprzez zakrztuszenie się
cukierkiem. Wójt Gminy poprosiła o przedstawienie dokładnego terminu wypadku, który nie był zgodny
z przedstawionym terminem przez Radnego Juliana Skwierczyńskiego.
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Wójt Gminy przedstawiła radnym treść odpowiedzi Dyrektora ZSG Nędza połączoną z odpowiedzią
matki, i opisem sytuacji przez Pana Janiszewskiego oraz Panią Grycman i Panią Olę Nieć, która
utrzymywała kontakt telefoniczny z pogotowiem do Pani Marii Żmijewskiej - Nikoś koordynatora
rozpatrywania skarg i wniosków Kuratorium.
Wójt Gminy przestawiła również odpowiedź Dyrektora PKS na wystosowane przez nią pismo
dotyczące zarzutów radnego, która zawiera szczegółową analizę przewozów na trasie Ciechowice –
Nędza – liczba miejsc siedzących i stojących, liczba osób korzystających z przewozów w danych
godzinach.
Wójt Gminy poinformowała radnych, że materiały są u niej do wglądu oraz przedstawiła relacje jakie
łączą ją z Panem Janem Goldmanem.
Radny Krystian Okręt poinformował radnych jak wyglądają dyżury nauczycieli w ZSG w Nędzy.
Radny Julian Skwierczyński stwierdził, że Wójt zwróciła uwagę na źle podany termin, a nie zwróciła
uwagi, że Pani Grycman nie mieszka w Zawadzie Książęcej, a w Ciechowicach, przypomniał również
o wypadku dziecka byłego radnego Postawki. Wójt Gminy przypomniała, że wypadek był z winy
dziecka.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnego Skwierczyńskiego, że zostało do niego
wystosowane pismo na które oczekuje odpowiedzi w ciągu 7 dni.
Radny Julian Skwierczyński złoży ustną interpelację do protokołu o udostępnienie mu wszystkich
przedstawionych pism dotyczących jego skargi. Wójt Gminy poinformowała Radnego, że wszystkie
odpowiedzi przedstawione na sesji zostaną przekazane do Kuratorium Oświaty, które wystosowało
pismo do Przewodniczącego Rady.
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu, że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i wniosków
zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 25 kwietnia 2016 roku godz. 1652.
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała: Joanna Ratuszniak

