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SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY GMINY NĘDZA 

01.08.2016 roku 
godz.1530 

 

PROTOKÓŁ NR   XXXIV /  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 11 radnych ; nieobecni radni Marian Gzuk, Norbert Gzuk, 
Krystian Krótki, Julian Skwierczyński. 

 
Radnym został przedstawiony nowy porządek obrad. Przewodniczący RG odczytał treść wniosku 

Wójta Gminy z dnia 01.08.2016r. o zmianę porządku obrad, Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest to uchwała 

związana ze ścieżką rowerową. Skarbnik Gminy wyjaśniła - sama ta realizacja dotyczy opracowania 

koncepcji, w ramach refundacji środki wpłynął w przyszłym roku. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie: 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 11 głosami za (jednogłośnie) zatwierdziła nowy porządek obrad 
Rady Gminy Nędza w dniu 01.08.2016r., który przedstawia się następująco: 
 
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. ZATWIERDZENIE PROTOKOLU NR XXXIII/2016 – z poprzedniej sesji. 
 
3. INFORMACJA PRZEWODNICZACEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie 
między sesyjnym.  
 
4. SPRAWOZDANIE WÓJTA o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z 
wykonania uchwał Rady Gminy. 
 
5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE: 
1) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza 
2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza; (dzialka 905 
(k.m. 5) obręb Babice) 
3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza 
4) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 
6) współdziałania i współpracy z Gminą Pietrowice Wielkie oraz Gminą Velke Hostice w celu 
przygotowania i realizacji projektu o nazwie „Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza- 
Pietrowice Wielkie- Velke Hostice 
 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgloszone interpelacje. 
 
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 
1) Uchwała Nr 348/XXII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poparcia 
działań mających na celu utworzenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych 
pozwalających samorządom na walkę z niską emisją. 
2)Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Krzyżanowicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie 
poparcia koncepcji budowy kanału Odra-Dunaj oraz zmiany przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny. 
 
8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
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Ad. 2 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie) zatwierdziła Protokół Nr XXXIII/2016 z 
sesji z dnia 27 czerwca 2016 roku. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad. 4 
Wójt Gminy odczytała sprawozdanie: 
24.06.2016 – przetarg na remont ul. Polnej 
25.06.2016 – posiedzenie Fundacji na rzecz Szpitala 
13.07.2016 – Akt notarialny (dotyczył obszarów w Łęgu) – zamiana pomiędzy Państwem Szczuka a 
Gminą Nędza 
18.07.2016 – święto Policji 
19.07.2016 – spotkanie z prezesem telewizji regionalnej na temat nawiązania współpracy 
  
Ad.5 

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko komisji w sprawie skargi na 
działalność Wójta Gminy Nędza; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy odczytał 
treśćuchwały i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-190-2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Nędza. 
 

2) Wójt Gminy wyjaśniła, że jest to działka, która znajduje sie przy ulicy Wyzwolenia  w Babicach; 
w styczniu tego roku uchwałą RG została przejęta w drodze darowizny na rzecz Gminy Nędza 
a teraz z wnioskiem o jej zakup zgłosił się sąsiad; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady 
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-191-
2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza. 
 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 9 głosami za, 2 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-192-2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy 
Nędza. 
 

4) Wójt Gminy wytłumaczyła, iż chodzi o chodnik zaczynają                                cy się na małej 
Nędzy, który prowadzi aż do miejsca za kapliczką, realizacja ma odbyć się w tym roku, z 
naszej strony pomoc wyniesie 10%; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

            
Rada Gminy przy 11 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-193-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Śląskiego. 
 

5) Skarbnik Gminy omówiła zakres projektu uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie)  przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-194-
2016 w sparwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 



 3 

6) Skarbnik Gminy omówiła zakres projektu uchwały wyjaśniając, iż dotyczy wniosku, który 
będzie składany na koncepcję ścieżki rowerowej, która będzie łączyła Nędzę, Pietrowice 
Wielkie oraz Velke Hostice. Każda gmina będzie realizowała swoja część zadania ale liderem 
będzie Nędza. Nędza otrzyma środki dla wszystkich trzech gmin; pytań nie zgłoszono; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie)  przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-195-
2016 w sprawie współdziałania i współpracy z Gminą Pietrowice Wielkie oraz Gminą Velke Hostice w 
celu przygotowania i realizacji projektu o nazwie „Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza- 
Pietrowice Wielkie- Velke Hostice. 
 
Ad. 6 
Nie rozpatrywano. 
 
Ad. 7  
Nie rozpatrywano. 
 
Ad.8 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i 
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 1 sierpnia 2016 roku godz. 1610 . 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 
 


