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SESJA RADY GMINY NĘDZA
31.10.2016 roku
godz.800
PROTOKÓŁ NR XXXIX / 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 14 radnych ; nieobecny radny Skwierczyński Julian.
PORZĄDEK OBRAD :
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad;
1a. Wręczenie stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie zdolnych.
2. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU NR XXXVII/2016 i Nr XXXVIII – 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) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
3) zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa
handlowego;
4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza;
5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgloszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
Ad. 1a
Wójt Gminy Nędza przywitała przedstawiciela akcji „Godomy po ślonsku”. Pan Rafał Adamus z Pro
Loquela Silesiana Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy wyjaśnił, iż celem akcji
Gŏdōmy po ślōnsku jest promowanie używania gŏdki w miejscach publicznych, w tym w sklepach,
firmach usługowych, w urzędach, szkołach, placówkach kultury i innych instytucjach oraz dokonał
uroczystego wręczenia certyfikatu.
Ad. 2
Przewodniczący RG wniósł uwagę do pkt. 8 na str. 4 – iż na sesji padły słowa, że rodziny niektórych
radnych żerują na funduszu gminnym, a nie unijnym jak jest zapisane w protokole.
Radny Norbert Gzuk wniósł uwagę do protokołu w pkt 5 ust. 12 dotyczącą niezanotowania pełnej jego
wypowiedzi.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się –
1 radny nie brał udziału w głosowaniu zatwierdziła Protokół Nr XXXVII/2016 z sesji z dnia 13
października 2016 roku waz z uwagą Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnego Norberta Gzuka.
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Rada Gminy przy 13 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się –
1 radny nie brał udziału w głosowaniu zatwierdziła Protokół Nr XXXVIII/2016 z sesji z dnia 17
października 2016 roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zapytał o posiedzenie LGD w Pietrowicach Wielkich i o to czy prawdą jest, że będą ruszać jakieś
pierwsze projekty; Wójt Gminy odpowiedziała, iż nie ruszają na razie żadne projekty.
Ad.5
1) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały dotyczący stawek transportowych na 2017 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 14 głosujących , 13 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXXIX-219-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 rok;
2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nędza; 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 14 głosujących , 12 głosami za , 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXXIX-218-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła 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 14 głosujących , 11 głosami za, 0 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXXIX-220-2016 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta
udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego.
4) Wójt Gminy wyjaśniła, iż przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom
społecznym – żadne uwagi nie zostały wniesione; pracownik merytoryczny Ilona Zoń
przedstawiła i omówiła proponowany projekt uchwały; radny Jan Francus zapytał o § 11 pkt 2 i
3 – kto będzie zbierał te odpady; pracownik merytoryczny Ilona Zoń odpowiedziała, iż w tym
zakresie się nic nie zmieniło te odpady będzie zbierał administrator; Radny Karol Kalemba
zapytał o temat liści jak traktować ten odpad; Pani Ilona Zoń odpowiedziała, iż jak najbardziej
są to odpady zielone; Radny Waldemar Wiesner zapytał jaki procent stanowią obiekty
niezamieszkałe jeśli chodzi o wytwarzanie odpadów; Pani Ilona Zoń odpowiedziała, że na
2600 ton zbieranych odpadów rocznie, średnio 200 ton to są odpady wykazywane przez firmy
w sprawozdaniach jako odpady z tych nieruchomości niezamieszkałych; 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 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXIX-221-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.
5) Wójt Gminy poprosiła Panią Ilonę Zoń o zabranie głosu. Pracownik merytoryczny Ilona Zoń
omówiła i przedstawiła proponowany projekt uchwały. Wyjaśniła, iż jest to uchwała
szczegółowa, która określa dokładnie co będziemy ze środków jakie będą wpływały od
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właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych;
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 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XXXIX-222-2016 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ad. 6
Radny Norbert Gzuk kolejny raz zapytał o plebanię w Zawadzie Książęcej; Wójt Gminy odpowiedziała,
iż były dwie osoby chętne ale nie doszło do sprzedaży – będzie kolejny przetarg; Radny zapytał
również o problem rowu koło boiska, który też niejednokrotnie sygnalizował, zapytał czy będzie to
jeszcze w tym roku realizowane; Wójt gminy odpowiedziała, że jeśli da się to sfinansować z
tegorocznych środków to tak.
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 31 października 2016 roku godz. 905 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

