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SESJA RADY GMINY NĘDZA
06.06.2016 roku
godz.1530
PROTOKÓŁ NR XXX / 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; radny nieobecny Krystian Krótki.

-

stwierdzając

Przewodniczący RG odczytał treść wniosku Wójta Gminy z dnia 06.06.2016r. o zmianę w porządku
obrad; Wójt Gminy Anna Iskała wyjaśniła, iż zmiana porządku obrad dotyczy projektu związanego z
dofinansowaniem zajęć w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy. Jest to projekt pod nazwą „
WIEDZA + ZABAWA = ROZWÓJ” ; nie zgłoszono pytań.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie ) zatwierdziła porządek obrad sesji,
który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXVII / 2016 , Nr XXVIII / 2016, XXIX / 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. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2015 rok;
2) przystąpienia do sporządzenia opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Nędza na lata 2016-2024;
3) uchylająca Uchwałę Nr XIX-120-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2015r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu
„DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI”;
4) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
6) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;
7) przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego;
8) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nędza do projektu pod tytułem „WIEDZA +
ZBAWA = ROZWÓJ”.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
1) radny Julian Skwierczyński – Interpelacja ustna złożona na sesji w dniu 25 kwietnia 2016r.odpowiedź Nr WG.0007.26.2016 z dnia 10 maja 2016r.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
1) pismo Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki Nr Or.RG.0008.3.2015 z dnia 18 kwietnia 2016r.
2) Wezwanie radnego Juliana Skwierczyńskiego z dnia 25.04.2016r.
3) pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr KO/OŚ/428/185/6875/16/KK z
dnia 19 maja 2016r.
4) pismo Bogusławy Cieśla z dnia 17 maja 2016 roku.
8.

ZAMKNIĘCIE SESJI .
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Ad. 2
Rada Gminy przy 14 głosujących, 14 głosami za (jednogłośnie), zatwierdziła Protokół Nr XXVII / 2016
sesji z dnia 25 kwietnia 2016 roku.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosami wstrzymującymi
się; jeden radny nie brał udziału w glosowaniu; zatwierdziła Protokół Nr XXVIII / 2016 sesji z dnia 5
maja 2016 roku.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych, 1 głosem wstrzymującym się
zatwierdziła Protokół Nr XXIX / 2016 sesji z dnia 17 maja 2016 roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur.
Ad. 4
Wójt Gminy wyjaśniła, iż nastąpił błąd pisarski w sprawozdaniu, dotyczący to zapisu na temat
wykonania drogi a nie elewacji na ulicy Leśnej.
Radny Francus zapytał o pkt 16; Wójt Gminy odpowiedziała, że jeszcze nie doszło do podpisania
umowy, nie został określony konkretny czas, ale do końca czerwca sprawa powinna się wyjaśnić.
Radny Marian Gzuk zapytał o pkt 12 – odbiór ul. Odrzańskiej w Ciechowicach.Czy odbiór był
pozytywny czy negatywny?; Wójt Gminy odpowiedziała, że odbiór pozytywny z małymi uwagami, które
dotyczą wykończenia poboczy itp.; Radny Gzuk Marian powiedział, iż nie została wykonana jedna
kratka na wodę deszczową, którą teraz zastepuje ostatnia kratka kanalizacyjna i sprawia to ogromny
kłopot; Wójt gminy wyjaśniła, iż wszystko jest jeszcze na gwarancji.
Radny Julian Skwierczyński zapytał o pkt 21; Wójt Gminy odpowiedziała, iż forum odrzańskie miało za
zadanie sprecyzowanie co ma się dziać z sama drogą wodną która ma połączyć Polskę z Czechami
poprzez Odrę. Spotkała się tam część przedstawicieli rządu Czeskiego i także byli nasi
przedstawiciele, spotkanie nie miało na celu dopracowania wniosków ale do przedstawienia jakie
byłyby zamiary. Padło między innymi tam stwierdzenie, że trzeba ten zbiornik wodny – suchy
doprowadzić do końca z wykorzystaniem środków z Banku Światowego i potem ewentualnie
dostosowywać ten zbiornik do żeglugi wodnej.
Radny Skwierczyński zapytał czy była dyskusja na temat, iz w tym miejsc mniej więcej ma być kanał
Odra – Dunaj zlokalizowany; Wójt Gminy odpowiedziała, iż była dyskusja i tym temacie.
Radny Francus zapytał o pkt 13; Wójt Gminy wyjaśniła, iż teraz już posiedzenia Lokalnej Grupy
Działania związane są z tym, iż podpisaliśmy umowę pomiędzy marszałkiem a lokalnymi grupami
działania, z podziałem środków. Wszyscy razem zadecydowali że zrzekamy się na przydział środków
dla jednej lokalnej grupy działania.
Radny Marian Gzuk zapytał o pkt 23; Wójt gminy powiedziała, że była to kolejna część spotkania
dotycząca środków jakie dostaliśmy na nasz ośrodek sportu oraz bibliotekę. Omówienia i
przemyślenia wykorzystania jak najbardziej energooszczędnych rozwiązań takich jak pompy ciepła,
solary itp. Spotkanie dotyczyło przedstawienia różnych koncepcji i rozwiązań przez przedstawicieli
firmy wraz z kosztorysem. Jest to temat do przemyślenia ponieważ jest to nasz wkład własny.
Radny Julian Skwierczyński zapytał o pkt 17 – otwarcie instalacji biologiczno – mechanicznej
przetwarzania odpadów, Gdzie to? I czy nasza gmina będzie mogła również z tego korzystać?; Wójt
gminy odpowiedziała, że jest to instalacja, która jest budowana w Raciborzu, która nadaje tej
przetwórni status do przetwarzania odpadów i wszystko zależy od tego kto wygra przetarg.
Radny Norbert Gzuk zapytał o pkt 2; Wójt Gminy wyjaśniła, że w Subregionie są nie tylko gminy ale
również starostwa i to zebranie dotyczyło wyłącznie spraw organizacyjnych ponieważ zmienił się
starosta w Wodzisławiu Śląskim i należało dokonać stosownych zmian w zarządzie.
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Ad. 5
1) Przewodniczący RG odczytał treść uchwały. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
Przewodniczący Rady wspomniał, że rok 2015 zamknął się nadwyżką finansową w kwocie około
518 tys. zł.
Radny Krystian Okręt nadmienił, iż przyglądając się opinii Komisji Rewizyjnej , zwrócił uwagę na to,
że wydatki majątkowe stanowią ponad 10% - co jego zdaniem nie jest wcale mało. Przypomniał
również, że za poprzedniej kadencji stopień wydatków majątkowych oscylował wokół poziomu
6-7%.
Radny Norbert Gzuk przypomniał, iż Komisja Rewizyjna w 2015 roku działała w składzie
niezgodnym z wymaganym przepisem bez przedstawiciela Klubu radnych „ Dla Dobra Gminy”.
Innych pytań nie zgłoszono. Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 14 głosujących, 10 głosami za, 4 głosami przeciwnymi i 0 głosami wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr XXX-172-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015
rok.
2) Wójt Gminy wyjaśniła, iż program rewitalizacji to program, który musi gmina posiadać jeśli
chce aplikować o środki europejskie np. na kanalizacje zmniejszając wkład własny na
poszczególne zadania. Jest to rzecz nowa, która wyniknęła już w trakcie ubiegania się o
środki z zewnątrz, pozwoli to również na pokrycie 10% kosztów ze środków państwowych.
Radny Francus zapytał kto będzie taki program wykonywał i jaki będzie jego koszt; Wójt Gminy
odpowiedziała, iż będzie to wykonywała firma zewnętrzna a koszt będzie oscylował w granicach około
20 tysięcy złotych.
Radny Norbert Gzuk zapytał czy jakieś ościenne gminy posiadają takie programy; Wójt gminy
odpowiedziała że wszystkie gminy są na takim samym etapie jak my jesteśmy.
Więcej pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXX-173-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania i
wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nędza na lata 2016-2024.
3) Skarbnik gminy wyjaśniła, iż przedmiotowy projekt nastąpił w związku z ciążą pracownika
socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej delegowanego do zadań związanych z
projektem,; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono; 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 XXX-174-2016 uchylającą Uchwałę Nr XIX-120-2015 Rady Gminy Nędza z dnia
26 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji
projektu „DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI”.
4) Skarbnik Gminy odczytała proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2016; Nie
zgłoszono pytań; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących,14 głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XXX-175-2016
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
5)

Skarbnik gminy przedstawiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nędza; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod
głosowanie.

Rada Gminy przy 14 głosujących,14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXX-176-2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
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6) Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego w roku 2017
zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową jest związana z projektem budowy i przebudowy
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy w kwocie 50 tys.
Przewodniczący RG zapytał czy projekt będzie obejmował także remont części istniejącej chodnika od
przejazdu kolejowego czy tylko budowę od istniejącego, czyli od sklepu dalej; Wójt Gminy
odpowiedziała, że projekt będzie dotyczył budowy chodnika od części istniejącej po lewej stronie
wzdłuż zabudowań.
Radny Julian Skwierczyński zwrócił uwagę na zapis Uchwały – dlaczego w nazwie jest budowa i
przebudowa, a tak naprawdę projekt dotyczyć będzie tylko budowy; Wójt Gminy odpowiedziała, że to
Wojewoda przesyła tytuł zadania.
Radny Skwierczyński złożył zatem ustną interpelację dotyczącą dostarczenia mu kserokopii pisma z
takimi wymogami od Wojewody.
Wyżej wymienione dokumenty zostały okazane radnemu przez Skarbnika Gminy, a kserokopie
zostaną dostarczone w późniejszym czasie.
Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Gminy przy 14 głosujących,14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXII-177-2016 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.
7) Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały jest do realizacji przez gminę, z płatnością na
2017 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 14 głosujących,13 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXX-178-2016 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości
Województwa Śląskiego.
8) Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Uchwała podjętą w 2013r. w sprawie inkasa z mocy ustawy straci swą
moc pod koniec lipca tego roku.
Rada Gminy przy 14 głosujących,14 głosami za (jednogłośnie), przyjęła Uchwałę Nr XXX-179-2016
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i otworzył dyskusję; zapytał jaki będzie
wkład finansowy Gminy w związku z tym projektem; Wójt Gminy odpowiedziała, że jedynym
wkładem będzie wynajem sali i wycena pracy nauczycieli.
Radny Krystian Okręt wyraził zadowolenie, że szkoła się rozwija i że pracuje tam wielu
młodych, energicznych i zaradnych nauczycieli. Wyrazy szacunku kieruje również w stronę
Pani Dyrektor, która jego zdaniem nie spoczywa na laurach - pozyskuje bardzo dużo środków,
a szkoła za jej przewodnictwem bierze udział w wielu programach.
Kolejne pytanie zadał radny Julian Skwierczyński; Rady odniósł się do wypowiedzi z której
wynika że Gmina w związku z realizacją tego projektu nie będzie ponosić wkładu
finansowego, zwracając uwagę na paragraf 3.1 pkt. 2 w którym jest napisane że pozostałe
10% wartości projektu stanowi wkład własny.; Wójt Gminy na to stwierdzenie odpowiedziała,
że wyposażenie szkoły gimnazjalnej w Nędzy z takimi salami, które można użyczyć jest
właśnie tym wkładem własnym. Tak wyposażony budynek służy zatem jako wkład własny
Radny Norbert Gzuk zadał pytanie odnośnie struktury wydatków w tym projekcie; Wójt Gminy
odpowiedziała, że jest to do realizacji na dwa lata, a szczegółowe informacji ma pracownik ds.
oświaty.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr XXX-180-2016 w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę
Nędza projektu pod tytułem „ WIEDZA + ZABAWA = ROZWÓJ”.
Ad. 6

5
Wójt Gminy Anna Iskała stwierdziła, że na wszystkie interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji
udzieliła odpowiedzi.
Radny Jan Francus:
1) zapytał na czym polega Apel Gminy Dobrzeń Wielki.
Przewodniczący RG odpowiedział że jest to zapytanie nie do końca nas dotyczące ponieważ to nie są
nawet nasze tereny administracyjne.
Przewodniczący RG:
1) zadał pytanie odnośnie wycinki na ul. Jesionowej. Czy jest już ona zakończona?
Wójt Gminy odpowiedziała, że wycinka jeszcze nie została zakończona, będzie jeszcze
kontynuowana.
Radny Julian Skwierczyński:
1) złożył ustną interpelację w związku z pismem mieszkańców Łęgu z wyjaśnieniem co w
przedmiotowym piśmie się znajduje;
Wójt Gminy poprosiła o wyjaśnienie czego ma to dotyczyć ponieważ nie jest w stanie odpowiedzieć
ponieważ nie wie co ma na myśli radny.
2) zapytał również dlaczego w materiałach nie zostały dołączone załączniki do pisma jakie złożyli
Państwo Cieśla.
Przewodniczący RG wyjaśnił, iż pismo które wpłynęło od Państwa Cieśla nie jest w kompetencji Rady
Gminy, ponieważ uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrywane są
przez Wójta Gminy, Rada Gminy nie jest w tym temacie organem rozstrzygającym, będzie się nad tym
rada pochylała w późniejszym czasie już po rozpatrzeniu przez Wójta uwag.
Pani Bogusława Cieśla:
1) wyjaśniła informacje zawarte w pismach i zaapelowała aby radni zapoznali się z pismami które
wysłała i do Wójta Gminy i do Rady Gminy (te same pisma), z obawy ze mogą pisma nie
dotrzeć.
Przewodniczący RG jeszcze raz przypomniał, iż to Wójt Gminy rozstrzyga wniesione do planu uwagi a
Rada Gminy je tylko odrzuca bądź podtrzymuje; poinformował również że radni zapoznają się z tym w
odpowiednim czasie, wtedy kiedy plan zagospodarowania będzie uchwalany.
2) Pani Bogusława wyjaśniła co to są tereny łęgowe oraz omówiła wyroki i decyzje zawarte w
pismach.
Radny Norbert Gzuk:
1) poprosił by w przyszłości dokonywano dostarczania radnym kompletnych dokumentów wraz z
wszystkimi załącznikami.
Przewodniczący RG odpowiedział, że w uzasadnionych przypadkach takie dokumenty wraz z
załącznikami zostaną dostarczone.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o przekazaniu pisma Samorządowego Kolegium
Odwoławczego do Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy Nędza 11 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 3 głosami wstrzymującymi się
zadecydowała o przekazaniu Skargi do Komisji Rewizyjnej.
Do przedstawionych pisemnych informacji 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 06 czerwca 2016 roku godz. 1650.
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała: Klaudia Wystyrk - Gembalczyk

