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SESJA RADY GMINY NĘDZA 
13.10.2016 roku 

godz.8 00 

 

PROTOKÓŁ NR   XXXVII /  2016 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz.8 00 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych ; nieobecni radni Marian Gzuk, Krystian Krótki, 
Waldemar Wiesner. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek formalny zmiany w porzadku obrad poprzez 
wprowadzenie w pkt 1a Wręczenie stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie 
zdolnych. 
 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła zmianę w porządku obrad w pkt 1a. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił drugi wniosek formalny radnego Juliana 
Skwierczyńskiego o zmianę porządku obrad poprzez dołączenie dokumentów w pkt 13.  
 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 2 głosami za, 9 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
odrzuciła zmianę w porządku obrad w pkt 13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie: 
 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymujacymi się,     
zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 13.10.2016r., który przedstawia się 
następująco: 
 
PORZĄDEK OBRAD (po zmianie) 
 
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad; 
1a. Wręczenie stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie zdolnych. 
 
2. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU NR XXXVI/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) zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń 
wodociągowych na lata 2014-2017”; 
2) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu niepieniężnego (aportu) do 
Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy; 
3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza; 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
5)odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady; 
6)wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Nędza zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę; 
7)przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na rok 2017”; 
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8)zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Nędza; 
9)apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości  
Grzegorzowice-Ciechowice; 
10)poparcia stanowiska Zarządu Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Rybniku; 
11) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa 
Ciechowice; 
12) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa 
Zawada Książęca; 
13) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg. 
 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgloszone interpelacje. 

1) Pismo Nr Oś-S.4424.59.2016 z dnia 26.09.2016r. – Odpowiedź na interpelację radnego 
Juliana Skwierczyńskiego złożoną na sesji dnia 15.09.2016r. 

2) Pismo z dnia 19.09.2016r.- radnyJan Francus. 
3) Wniosek z dnia 19.09.2016r.- radnyJan Francus. 

 
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 
 
8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
 
 
Ad. 1a 
Wójt Gminy Nędza przyznała ośmiu osobom stypendia za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce. 
Podkreśliła, iż uczniowie zgodnie z uchwaloną w 2011 roku uchwałą Rady Gminy określającą zasady 
przyznawania owych stypedniów w klasyfikacji rocznej musieli osiągnąć wzorową albo bardzo dobrą 
ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75, a także zostać laureatem konkursu, olimpiady lub 
turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym. Wójt zdecydowała o przyznaniu 
uczniom stypendium w maksymalnej wysokości czyli 1.000,00 zł. Uczniowie Zespołu Szkolno- 
Gimnazjalnego w Nędzy, którzy spełnili wysokie kryteria przyznawanej nagrody Wójta to Elżbieta Galii, 
Dominika Gronert, Emilia Kałus, Robert Radaj, Wiktor Szopa, Patrick Tulec, Nicolas Wardenga i Julia 

Wojtek. Gratulacje, dyplomy i gratyfikacje z rąk Wójta Gminy uczniowie odbierali w towarzystwie 

swoich rodziców. Gratulacje złożyli również Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu- Gizela 

Marondel oraz Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Godz. 8 17 Przewodniczący RG zarządził 5 minut przerwy 
Godz. 8 25 Obrady zostały wznowione 
 
Ad. 2 
Radny Norbert Gzuk wniósł uwagę do pkt. 3 – że rów, o którym mówił na poprzedniej sesji miał zostać 
wyczyszczony już w roku 2015.   
 
Rada Gminy przy 12 głosujących , 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się – 
1 randy nie brał udziału w głosowaniu  zatwierdziła Protokół Nr XXXVI/2016 z sesji z dnia 15 września 
2016 roku waz z uwagą Radnego Norberta Gzuka. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad. 4. 
Wójt Gminy wyjaśniła, iż  sprawozdanie do materiałów nie zostało dołączone ponieważ była na 
urlopie. Były to tylko spotkania z mieszkańcami, nie było zadnych wydarzeń, które wymagałyby 
informacji. 
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Ad.5 

1) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wyjaśniająć, iż dotyczy wprowadzenia nowego 
zadania realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne pod nazwą „Budowa zbiornika 
wody pitnej w Nędzy przy ul. Mickiewicza”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-
2017, w tym roku realizowana jest dokumentacja dotycząca tego zadania. Wójt Gminy 
wyjaśniła, iż będzie to zbiornik dodatkowy - rezerwowy; pytań nie zgłoszono; Przewodnicząca 
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXVII-204-2016 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie 
uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-
2017”. 
 

2) Skarbnik Gminy wyjaśniła i omówiła projekt 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 12 głosujących , 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXVII-205-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Gminę Nędza wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z 
siedzibą w Nędzy. 
 

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 12 głosujących , 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXVII-206-2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
na rok 2016 Gminy Nędza. 
 

4) Skarbnik Gminy omówiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol 
potwierdziła pozytywną opinię; Radny Julian Skwierczyński zapytał ile jeszcze z kanalizacji 
będzie wziętych pieniędzy na rózne ukryte inwestycje przez Panią Wójt, a wkońcu kiedy 
będzie kanalizacja skończona bo już Pani Wójt zaczyna śmierdzieć w tej gminie; Wójt Gminy 
wyjaśniła, iż pieniądze nie są zabierane tylko pożyczane co jest też ściśle związane z 
wnioskiem, który składamy o dofinansowanie do RPO do końca października –te pieniądze są 
poprostu niewykorzystane; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

     
Rada Gminy przy 12 głosujących , 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXVI-207-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 
 

5) Wójt Gminy poprosiła Panią Ilonę Zoń o zabranie głosu. Pracownik merytoryczny Ilona Zoń 
omówiła i przedstawiła proponowany projekt 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 12 głosujących , 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXVI-208-2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady. 
 

6) Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest to nieruchomość, która znajduję się w tym naszym obszarze 
letniskowym naprzeciwko AQUA-BRAX, jest to nieruchomość na której stoi dom, który został 
wybudowany na działce, która jest naszą własnością; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
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Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono; 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXVI-209-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie 
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza 
zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę. 
 

7) Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest to uchwała przedstawiana jak co roku, dotyczy osób 
bezrobotnych kierowanych przez urząd pracy do prac społecznie-użytecznych, jest to praca 
po dwie godziny dziennie; 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 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXVI-210-2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu 
potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017”. 
 

8) Wójt Gminy wyjaśniła, iż zmiana zawarta w projekcie uchwały jest podyktowana 
doprecyzowaniem zapisów w statucie, które dotyczą zapisanych uprawnień Komisji 
Rewizyjnej ściśle należących do kontroli zarządczej – i to zostało między innymi zawarte w 
tych zmianach; Radny Norbert Gzuk zapytał jaka była procedura przygotowania tych zmian i 
na czyj wniosek. Przewodniczący odpowiedział, iż procedurę przygotował Sekretarz Gminy w 
ramach porzadkowania i jest to jedna z wielu zmian jakie będą przygotowywane w statucie;  
Przewodniczący RG poprosił o odnotowanie słów Radnego Juliana Skwierczyńskiego, iż 
rodziny niektórych radnych żerują na funduszu unijnym; Wójt Gminy poprosiła radnego 
Juliana Skwierczyńskiego o nazwiska tych radnych ponieważ ona odpowiada za budżet. 
Radny Julian Skwierczyński odpowiedział, iż dowie się Pani jak będzie Pani miała ten problem 
w sądzie. 
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 12 głosujących ,10 głosami za, 2 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się                                                      
przyjęła Uchwałę Nr XXXVI-211-2016 zmieniająca Uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza. 
 

9) Przewodniczący Rady Gminy odczytał i omówił projekt uchwały, który jest pokłosiem ostatniej 
sesji gdzie została wyrażona wola rannych w przedmiocie podjęcia takiej uchwały; pytań nie 
zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXVI-212-2016 w sprawie apelu o podjęcie skutecznych 
działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości  Grzegorzowice-Ciechowice. 
 

10) Wójt Gminy omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXVI-213-2016 w sprawie poparcia stanowiska Zarządu 
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 
 

11)  Przedstawicielka pracowni Pani Mirela Ruczka omówiła procedurę przygotowywania planu 
dla sołectwa Ciechowice, został on sporządzony aby uaktualnić przepisy zgodnie z ustawą o 
planowaniu przestrzennym oraz zgodnie z obowiązującym studium. Zostały wyznaczone ciągi 
komunikacyjne z uwzględnieniem granic własności nieruchomości, tereny zalewowe. Przed 
podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do planu zostały przeanalizowane wszystkie 
wnioski, powiadomiono instytucje, zebrano zezwolenia od instytucji publicznych, część uwag 
uwzględniono, a część nie. W między czasie został również złożony wniosek o wykreślenie 
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obiektu z gminnej ewidencji obiektów zabytkowych, który uzyskał pozytywną opinię 
konserwatora zabytków. 
 

Uwaga Nr 2 dotycząca nieruchomości Nr 105 
„Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego stadium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”. 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi Nr 2 do planu. 
 
Uwaga Nr 3 dotycząca nieruchomości Nr 81/1 
„Uwaga nieuwzględniona. W procedurze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 
ma możliwości wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków”. 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 0 głosami za, 12 głosami przeciw (jednogłośnie) i 0 głosami 
wstrzymującymi się – nie podtrzymała decyzji Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi Nr 3 do planu. 
 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Rada Gminy przy 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosów przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXVI-214-2016 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice. 
 

12) Przedstawicielka pracowni wyjaśniła, iż również w tym przypadku obowiązywała ta sama 
procedura zgodna z ustawą o planowaniu czyli dyskusja publiczna, zbieranie uwag, zostały 
powiadomione wszystkie instytucje publiczne. Plan obejmuje całe sołectwo Zawada Książęca. 
Część terenów znajduje się w obszarze Natura 2000 „Stawy Łężczok”. Zostały wyznaczone 
granice terenów cmentarza. Wpłynęły trzy uwagi żadna z nich nie została uwzględniona. 
Radny Norbert Gzuk poprosił o możliwość zaprezentowania  prezentacji nt. definicji pojęć: las 
łęgowy i łąka łęgowa, zwracając uwagę, iż oba te terminy nie dotyczą tych terenów objętych w 
planie Zawada Książęca. Nadmienił również, iż nie istnieje pojęcie zieleni łęgowej. Pani z 
pracowni wyjaśniła, iż plan został ustalony ściśle z ustaleniami w studium. 

 
Uwaga Nr 1 dotycząca nieruchomości Nr 667 
„Uwaga nieuwzględniona, szerokość pasa zieleni łęgowej została wyznaczona zgodnie z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”. 
Rada Gminy przy 12 głosujących,10 głosami za , 2 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się – 
podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi Nr 1 do planu. 
 
Uwaga Nr 2 dotycząca nieruchomości Nr 667 
„Uwaga nieuwzględniona, granica strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej została wyznaczona 
zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nędza i projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w 
Katowicach”. 
Rada Gminy przy 12 głosujących,10 głosami za , 2 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się – 
podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi Nr 2 do planu. 
 
Uwaga Nr 3 dotycząca nieruchomości Nr 533/1, 478/1, 2/8, 5/1, 7/1, 13/5, 13/6, 11, 9, 16, 17 
„Ad.1) Strefy ochrony krajobrazu zostały wyznaczone  z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza. 
Ad.2) Strefa techniczna od napowietrznych linii elektroenergetycznych została pokazana informacyjnie 
na rysunku planu, aby pozostawić niezabudowany teren umożliwiając operatorowi dostęp w celu 
naprawy i remontu sieci. 
Ad.3) Działkę nr 16 wymienioną  w treści uwagi włączono do terenów R – rolniczych. 
Ad.4) Tereny R-rolnicze, jako tereny wyłączone z zabudowy zostały wyznaczone zgodnie z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza. 
Dopuszczenie zabudowy na tych terenach naruszałby ustalenia studium”.  
 
1008 z sali narad wyszedł radny Norbert Gzuk. 
1010 radny Norbert Gzuk wrócił do sali narad. 
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Radny Julian Skwierczyński zapytał dlaczego mamy tę samą działkę i w Zawadzie Książęcej i w 
Łęgu? Czy została ona podzielona? Pani z pracowni odpowiedziała że nie. Taki sam numer działki nie 
oznacza, że jest to ta sama nieruchomość. Numery działek mogą być takie same np. w sołectwie 
Nędza jak i w sołectwie np. Zawada Książęca. 
 
Godz. 1013 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę. 
Godz. 1021 obrady zostały wznowione. 
 
Przedstawicielka pracowni jeszcze raz dokładnie wyjaśniła i pokazała gdzie znajduje się działka nr 16 
w Zawadzie Książęcej, a gdzie znajduje się działka nr 16 w Łęgu,. Radny Julian Skiwierczyński 
zapytał czy ta działka jest czymkolwiek podzielona? Pani z Pracowni odpowiedziała, że nie jest ta 
działka niczym podzielona. 
 
Godz.1023 z sali narad wyszedł radny Krystian Okręt. 
 
Głos zabrała obecna na sali Pani Bogusława Cieśla, omawiając grunty, które są jej własnością w 
oparciu o dokumenty jakie posiada. Zapytała na jakiej podstawie i jakie badania zostały zrobione 
przez gminę, żeby stwierdzić że coś jest np. zielenią łęgową. Przewodniczący odpowiedział, że są to 
zapisy zawarte w studium i na ich podstawie opiera się plan zagospodarowania przestrzennego. 
Pani z pracowni wyjaśniła, iż procedura przygotowania studium i planu jest zawarta w ustawie i 
określa szczegółowe zasady wyznaczania poszczególnych terenów. 
Wójt Gminy wyjaśniła, iż zapisy te w planie dotyczące gruntów własności Państwa Cieśla w żaden 
sposób nie zostały przez nią zmienione. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uspokojenie się radnego Juliana Skwierczyńskiego w trosce o 
jego zdrowie i ciśnienie. 
Radny Julian Skwierczyński odpowiedział, iż nie trzeba się martwic o jego ciśnienie. 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 9 głosami za , 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym się – 
podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi Nr 3 do planu. 
 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 9 głosami za, 2 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXVII-215-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca. 
 
 

13) Przedstawicielka pracowni wyjaśniła, iż również w tym przypadku opracowywania planu dla 
sołectwa Łęg obowiązywała ta sama procedura zgodna z ustawą o planowaniu czyli dyskusja 
publiczna, zbieranie uwag, zostały powiadomione wszystkie instytucje publiczne. Obszar 
sołectwa w całości został objęty planem. W planie sołectwa Łęg został również wyznaczony 
teren zalewowy, jak w poprzednich sołectwach. Obszar sołectwa w całości został objęty 
planem. Występuje na tym terenie złoży kruszyw naturalnych, nie ma obszarów ani terenów 
górniczych. Został przeprowadzony wniosek rolny na przeznaczenie terenów na cele nie 
rolnicze. Przy wyznaczaniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej kierowaliśmy się 
uzupełnieniem już obecnych ciągów zabudowy nie naruszając przy tym zapisów studium. 
Zostały oznaczone tereny strefy krajobrazu. Wpłynęły cztery uwagi z czego trzy zostały 
uwzględnione. 

 
 
Uwaga Nr 2 dotycząca nieruchomości Nr 381 
„Uwaga nieuwzględniona, tereny pod zabudowę mieszkaniowo-usługową wyznaczone zostały zgodnie 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”. 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 9 głosami za , 0 głosemi przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się – 
podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi Nr 2 do planu. 
 
Uwaga Nr 3 dotycząca nieruchomości Nr 16, 18, 20 
„Uwaga częściowo uwzględniona. 
Ad.1) Działki wymienione w tresci uwagi włączono do terenów R-rolniczych. 
Ad.2) Strefy ochrony krajobrazu zostały wyznaczone zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza, stąd wprowadzono je do projektu planu. 
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Ad.3) Strefa techniczna od napowietrznych linii elektroenergetycznych została pokazana informacyjnie 
na rysunku planu, aby pozostawić niezabudowany teren umożliwiając operatorowi dostęp w celu 
naprawy i remontu sieci. 
Ad.4) Tereny R-rolnicze, jako tereny wyłączone z zabudowy zostały wyznaczone zgodnie z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza. 
Dopuszczenie zabudowy na tych terenach naruszałoby ustalenia studium”. 
 
Radny Julian Skwierczyński zapytał czy Pani z pracowni miała wgląd do dokumentacji z Sądu 
dotyczącej terenów Państwa Cieśla i w jakim zakresie zostało to uwzględnione? Pani z pracowni 
potwierdziła, iż miała wgląd do dokumentacji. Wyjaśniła iż dla nich podstawą działania jest ustawa o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i studium. W studium wyraźnie zapisane jest tereny 
trwałych użytków zielonych muszą być wyłączone z pod zabudowy, i tak zostało to zapisane w planie. 
Gdybyśmy wyznaczyli takie tereny to zostało by to uchylone przez Wojewodę. 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 9 głosami za , 0 głosemi przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się – 
podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi Nr 3 do planu. 
 
Uwaga Nr 4 dotycząca nieruchomości Nr 18 
„Ad.1) i 2) Działkę wymienioną w treści uwagi włączono do terenów R- rolniczych. 
Ad. 3)Strefa techniczna od napowietrznych linii elektroenergetycznych została pokazana informacyjnie 
na rysunku planu, aby pozostawić niezabudowany teren umożliwiając operatorowi dostęp w celu 
naprawy i remontu sieci. 
Ad.4) Strefy ochrony krajobrazu zostały wyznaczone zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”. 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 9 głosami za , 0 głosemi przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się – 
podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi Nr 4 do planu. 
 
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Rada Gminy przy 11 głosujących, 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr XXXVII-215-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg. 
 
Ad. 6 
Radny Norbert Gzuk nawiązał do wizyty w Szkole Podstawowej w Zawadzie Książęcej podczas 
spotkania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - zaapelował o podjęcie skutecznych działań celem 
uniemożliwienia występowania gazów przechodzących z kanalizacji na pomieszczenia w szkole w 
Zawadzie Książęcej. Pani Dyrektor podczas wizyty w placówce potwierdziła, iż czasem się to zdarza.  
Poinformował również, iż chciałby dostać na piśmie odpowiedź dotyczącą działań podjętych lub 
planowanych do podjęcia przez gminę mających na celu uzyskanie bezpieczeństwa poruszających się 
pieszo przez Zawadę Książęcą. 
Skomentował równiez pismo radnego Jana Francus w sprawie posiedzień rady gminy o godzinie 8 
rano, i zauważył, że nigdzie nie ma sesji wcześniej niż o godzinie 14. 
 
Ad. 7  
Radny Julian Skwierczyński poinformował Panią Wójt, iż w Zawadzie Książęcej na ul. Betonowej przy 
kapliczce przy straży jest odkryta studzienka, kilka osób doznało obrażeń oraz, że poprosi o 
informację na piśmie o usunięciu tego niebezpieczeństwa. 
Wójt Gminy przyjęła informację do wiadomości. Przewodniczący Rady Gminy nadmienił również, iż 
takie informacje powinny być zgłaszane przez sołtysa. 
 
Ad.8 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i 
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 13 października 2016 roku godz. 11 05 . 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 
 


