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SESJA
RADY GMINY NĘDZA
27.02.2017 roku
godz.1501
PROTOKÓŁ NR XLIVI / 2017
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1501 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych ; nieobecni radni Wiesner Waldemar.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się,
przyjęła porządek obrad.
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLIV / 2017, XLV/ 2017 - 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) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty;
2) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
5) przekazania środków finansowych dla Policji;
6) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2017”;
7) 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.
Ad.2
Radny Gzuk Marian wniósł uwagę do podpunktu 8 dotyczącą jego wypowiedzi na temat funduszu
sołeckiego, gdzie przytoczył co zostało zrobione w sołectwie Ciechowice za fundusz sołecki, oraz
zapytał co od tego czasu zostało wykonane w budynku wielofunkcyjnym w Ciechowicach.
Radny Gzuk Norbert wniósł uwagę do pkt. 5 podpunkt 6 z powodu całkowitego pominięcia jego
wypowiedzi na temat dotychczasowych sesji „nadzwyczajnych” oraz do Ad.6 pkt 2 gdzie brak jest
informacji, że złożył wniosek o jak najszybsze wspólne posiedzenie komisji w celu obniżenia opłat za
śmieci.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 3 głosami wstrzymującymi
się; zatwierdziła Protokół Nr XLIV/ 2017 sesji z dnia 25 stycznia 2017r. wraz z uwagami radnego
Gzuka Mariana oraz Gzuka Norberta.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 3 głosami wstrzymującymi
się; zatwierdziła Protokół Nr XLV / 2017 sesji z dnia 10 lutego 2017r.
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Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur.
Ad.4
Przewodniczący RG zapytał o spotkanie w sprawie remontu wiaduktu i ustaleniach ; Wójt Gminy
odpowiedziała, iż zostaliśmy poinformowani, że do końca lutego zarząd województwa przyjmuje tą
pracę i sejmik przeznacza odpowiednią ilość pieniędzy, później pojawi się informacja o
przeprowadzeniu przetargu i gdzieś w okolicach połowy kwietnia powinien zostać wyłoniony
wykonawca. Drugi wiadukt zostanie przebudowany tak samo jak wiadukt pierwszy. Zostanie również
naprawiona poprzez zniszczenia w trakcie remontu ul. Pocztowa. Mieszkańcy o wszystkim zostaną
poinformowani po rozstrzygnięciu przetargu i tak jak przy poprzednim remoncie zostanie
zorganizowana komunikacja zastępcza. Należy jeszcze w późniejszym czasie doprecyzować ruch na
ul. Sobieskiego. Na remont wiaduktu i część asfaltu jest przeznaczone sześć milionów sześćset.
Radny Skwierczyński zapytał o spotkanie na Zamku, które w sprawozdaniu nie jest odnotowane; Wójt
Gminy odpowiedziała, iż była to wizyta prywatna.
Radny Francus zapytał o pkt 5 – program rewitalizacji i o to czy uwagi mieszkańców będą brane po
uwgę; Wójt Gminy odpowiedziała, iż tak - całość będzie przeprowadzała firma, która została wyłoniona
na zasadzie najkorzystniejszej oferty.
Radny Nobert Gzuk zapytał czy ten projekt przygotowany przez tę firmę będzie później do wglądu;
Wójt Gminy odpowiedziała, że tak; Radny zapytał mniej więcej kiedy możemy się tego spodziewać;
Wójt Gminy odpowiedziała, iż termin do końca nie jest ustalony ale najprawdopodobniej do końca
czerwca.
Radny Norbert Gzuk zapytał o spotkanie w WZD, które odbyło się 14 lutego; Wójt Gminy
odpowiedziała, iż przede wszystkim była tam w sprawie ulicy Sobieskiego i remontu ulicy 922 czyli
tego fragmentu łączącego Kuźnię Raciborską z Nędzą, ulica Sobieskiego została skierowana z
budżetem pięć milionów trzysta na Zarząd Województwa, natomiast droga 922 będzie remontowana i
spotkanie w tej sprawie będzie 1 marca, Wójt Gminy wspomniała również, iż na spotkaniu dowiedziała
się, że są pisane donosy na ZDW w imieniu gminy Nędza, 1 marca między innymi ma zostać
poruszony również temat remontu drogi 924; Radny Norbert Gzuk zapytał czy był omawiany temat
drogi 915; Wójt Gminy wyjaśniła, iż ten fragment łączący Zawadę z Ciechowicami nie nadaje się do
remontu ale do budowy od początku; Radny Norbert Gzuk zwrócił uwagę, iż droga 915 jest w dużo
gorszym stanie niż droga 922, nie na całym odcinku ale są takie niebezpieczne fragmenty, na które
zwracał uwagę na dwóch spotkaniach, nadmienił, iż to co mówi Pan Rzepecki to po części prawda;
zostały zrobione doraźne zabezpieczenia np. tam gdzie ludzie musieli z wody wsiadać do autobusu,
został przełożony chodnik od przystanku i w stronę Raciborza i w stronę Łęgu – przy cmentarzu;
Radny zwrócił uwagę na bezpieczeństwo osób idących od strony sołectwa Łęg w stronę przystanku,
gdzie „prosi się aż” o kilkanaście metrów chodnika wspominając, że nie są duże koszty jak również
przy kościele w stronę parkingu.
Ad. 5
1) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Radny Francus zwrócił
uwagę, iż ilość wystąpień podana przy kalkulacji nie koniecznie jest ilością rodzin wraz z
dziećmi - dla przykładu podał, iż na terenie całej gminy jest tylko: dwanaście rodzin z czwórką
dzieci, pięć rodzin z piątką dzieci, dwie rodziny z szóstką dzieci i jedna rodzina z siódemką
dzieci stwierdzając, iż nie powinniśmy brać pod uwagę obniżania stawek dla rodzin
wielodzietnych, stawki za śmieci powinny być dla wszystkich w takiej samej wysokości;
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr XLVI-257-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
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2) Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w związku z rezygnacją inkasenta z sołectwa Górki Śląskie i
wyrażeniu zgody przez nowego inkasenta dokonuje się zmian w przedmiotowej uchwale;
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 XLVI-258-2017 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały ;Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr XLVI-259-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy
Nędza.
4) 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 , 13 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLVI-260-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
5) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż tak jak w roku
ubiegłym jest to kwota pięciu tysięcy złotych z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji - z
przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną
w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, w
związku z dodatkowymi służbami prewencyjnymi na terenie 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 , 13 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLIV-261-2017 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
6) Merytoryk Ilona Zoń omówiła i wyjaśniła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Radny Karol Kalemba
zapytał jaki mamy wpływ na adopcję zwierząt, merytoryk Pani Ilona Zoń odpowiedziała że
żaden ponieważ są to procedury schroniska; Radny Norbert Gzuk zapytał czy są ustalone
jakieś szacunkowe stawki z usługi świadczone np. wynikające z paragrafu 12, Pani Ilona Zoń
odpowiedziała, iż mamy umowę za kompleksowe usługi i jest to umowa ryczałtowa, która jest
najbardziej korzystna osobno płacimy tylko za zabiegi sterylizacji i kastracji; Radny
Skwierczyński zapytał ile zostało przekazanych do schroniska psów, kotów oraz ile było
adopcji w przeciągu ubiegłego roku; Pani Ilona Zoń odpowiedziała, iż nie pamięta dokładnie
ale jak najbardziej przygotuje takie zestawienie; 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 XLVI-262-2017 w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku
2017”.
7) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż jest fragment działki
stanowiący dojazd do posesji; Radny Skwierczyński zapytał dlaczego w związku z tym Wójt
Gminy ogłasza przetarg oraz czy ten ktoś chętny na zakup wystąpił z wnioskiem; Wójt Gminy
odpowiedziała, iż tak wniosek został złożony a przetarg jest najbezpieczniejszą formą;,
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLVI-263-2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.
Ad. 6
Radny Jan Francus wyraził ogromny sprzeciw w stosunku do Starostwa Powiatowego ze względu na
zaniedbywanie ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich. Wyraził ubolewanie, iż mamy dwóch
radnych powiatowych z naszej gminy, którzy nie interesują się naszą gminą.
Przewodniczący RG zapytał Panią Wójt o informacje dotyczące zatwierdzenia mapki przebiegu
gazociągu; Wójt Gminy odpowiedziała, że jeśli będzie w posiadaniu takiej mapy na pewno radnym ją
przekaże.
Radny Norbert Gzuk
1) przypomniał w jakich okolicznościach wyszła na komisjach kwota nadwyżki za śmieci; zapytał
również Panią Wójt o kradzież jaka miała miejsce w Zawadzie Książęcej i jakie działania w
związku z tym policja podejmuje; Wójt Gminy odpowiedziała, iż na to pytanie nie odpowie
ponieważ nie ma takich informacji od funkcjonariuszy policji;
2) Radny zapytał jakie działania w zakresie ochrony zabytków zostały podjęte; Wójt Gminy
odpowiedziała, iż jest rejestr zabytków na terenie gminy;
3) Radny zapytał również o byłą plebanię w Zawadzie Książęcej; Wójt odpowiedziała, iż zgłosił
się chętny, będzie robiona nowa wycena i zostanie zorganizowany kolejny przetarg;
4) Radny zapytał o uchylenie planu dla sołectwa Nędza; Wójt odpowiedziała, iż uchylenie
dotyczyło zapisów na terenie cmentarza;
5) Radny zapytał czego dotyczyła skarga złożona do WZD; Wójt Gminy odpowiedziała, iż skargi
dotyczą nic nie robienia przez WZD;
Radny Jan Francus zapytał Wójta Gminy czy wie coś na temat wycięcia dębów na terenie alei
dębowej w Górkach Śląskich; Wójt Gminy odpowiedziała, iż nie posiada żadnych informacji na ten
temat.
Radny Julian Skwierczyński zapytał kto podjął decyzję o przekazaniu urządzenia zakupionego za
pieniądze z funduszu sołeckiego Zawady Książęcej do Łęgu; Wójt Gminy odpowiedziała, iż była to jej
decyzja; urządzenie ma być w szkole w Zawadzie ponieważ szkoła jest dłużej otwarta i urządzenie ma
służyć wszystkim mieszkańcom.
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 27 lutego 2017 roku godz. 1620 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

