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SESJA
RADY GMINY NĘDZA
09.03.2017 roku
godz. 800
PROTOKÓŁ NR

XLVII / 2017

Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 800 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 03 marca 2017r.
przybyło 13 radnych ; nieobecni radni Krótki Krystian, Wiesner Waldemar.
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 03 marca 2017 roku wraz z
uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad sesji :
Na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) wnioskuję o zwołanie sesji w sprawie projektów
uchwał dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru
sołectwa Zawada Książęca; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla
obszaru sołectwa Nędza oraz określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nędza; określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nędza do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych
kryteriów.
Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad
sesji w dniu 09.03.2017r.
Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na dzień
09.03.2017r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego. Wójt Gminy wyjaśniła, iż pomiędzy terminem w którym rani otrzymali materiały
otrzymaliśmy opinię z Kuratorium stąd przedmiotowy wniosek.
PORZĄDEK OBRAD po zmianie:
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Podjęcie uchwały w sprawie :
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa
Zawada Książęca;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa
Nędza;
3) określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Nędza;
4) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nędza do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych
kryteriów;
5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
3.

Zakończenie sesji.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie:
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się;
zatwierdziła porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 09.03.2017r.
Ad. 2
1) Przedstawicielka pracowni wyjaśniła, iż spotykamy się w celu ponownego uchwalenia planu
dla sołectwa Zawada Książęca. Plan ten został uchwalony w październiku w 2016 roku,
natomiast w trakcie badania przez Wojewodę zgodności planu z prawem zostało wydane
rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające w całości tę uchwałę. Organ nadzoru przede wszystkim
zwrócił uwagę na naruszenie zasad sporządzania planu poprzez oznaczenie obecnego terenu
cmentarza jako terenu usług o przeznaczeniu mieszanym, co jest niezgodne z
rozporządzeniem o sposobie zakładania cmentarzy. Wcześniej mieliśmy podstawę w inny
sposób rozpoznaną, natomiast w tej chwili osoba sprawdzająca się zmieniła i miała do tego
inne podejście, dlatego w taki sposób musieliśmy to rozwiązać, że należało wyłożyć ten plan
do publicznego wglądu. Wyłożyliśmy go ponownie tylko w tych fragmentach, które wymagały
wyłożenia – czyli obszar cmentarza i obszar przy kościele. Wniesione uwagi nie zostały
uwzględnione ponieważ nie dotyczyły terenu który został wyłożony. Wójt Gminy dodała, iż to
nigdy nie było ruszane od starych planów i dlatego osoba, która to wcześniej sprawdzała to
akceptowała. Nowe osoby sprawdzające mają do tego inne podejście;
Radny Skwierczyński zapytał gdzie jest pismo nadzoru prawnego wojewody czy Wojewody,
które w tym zakresie właśnie uchyla uchwałę; Wójt Gminy odpowiedziała, że pismo jest do
wglądu u merytoryka Pani Moniki Cyran; Przewodniczący RG zwrócił uwagę, iż materiały na
sesję otrzymał radny odpowiednio wcześniej więc jak najbardziej mógł się z nim zapoznać jeśli jest potrzeba można przyjść i skorzystać; Wójt wyjaśniła również, iż wszystko jest również
do publicznego wglądu w internecie; Radny Skwierczyński zapytał Przewodniczącego RG czy
dalej jest „grabarzem praworządności i adiutantem przekrętów”; Przewodniczący po tych
słowach dwa razy przywołał radnego Skwierczyńskiego do porządku;
Radny Norbert Gzuk odniósł się do tego co jest w uwagach napisane - cytując: „ według
projektanta planu zieleń łęgowa- to …” stwierdzając czyli według „widzi mi się” projektanta, co
podnosiłem już wcześniej jak dyskutowaliśmy w październiku, że termin ten nie jest
zdefiniowany tak jak on się tutaj pojawia, dodał również, iż słowa Pani Wójt są nic nie warte;
Wójt Gminy poprosiła o doprecyzowanie słów radnego Skwierczyńskiego skierowanych do
Przewodniczącego RG jakoby był od „adiutantem przekrętów”; Radny Skwierczyński
stwierdził, iż udzieli odpowiedzi jeśli znajdzie się taki punkt w programie naszych obrad;
Wójt Gminy zapytała radnego Norberta Gzuka czy to co podnosił przed chwilą dotyczyło jego
prywatnych terenów; Radny Norbert Gzuk odpowiedział, iż nie tylko ale między innymi tak.
Przewodniczący RG zwrócił uwagę odnosząc się do słów radnego Norberta Gzuka, iż nie
zgadza się by zapisy w planie były zależne od „widzi mi się” projektanta; osoby sporządzające
plan to osoby z odpowiednim doświadczeniem oraz wykształceniem.
815 Przewodniczący RG zarządził minutę przerwy w obradach.
816 Przewodniczący RG wznowił obrady, stwierdzając obecność 13 radnych na sali.
Przewodniczący RG przeszedł go głosowania poszczególnych uwag.
I WYŁOŻENIE
Uwaga Nr 1 dotycząca nieruchomości Nr 667
„Uwaga nieuwzględniona, szerokość pasa zieleni łęgowej została wyznaczona zgonie z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 1 głosem przeciw , 0 głosami wstrzymującymi się, 2
radnych nie brało udziału w głosowaniu – 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

3
Nędza i projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie ze Śląskiem Wojewódzkim Konserwatorem
zabytków w Katowicach”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 1 głosem wstrzymującym się, 2
radnych nie brało udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej
uwagi Nr 2 do planu.
Uwaga Nr 3 dotycząca nieruchomości Nr 533/1, 479/1, 2/8, 5/1, 7/1, 13/5, 13/6, 11, 9, 16, 17
„Strefy ochrony krajobrazu zostały wyznaczone zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza; 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; Działkę nr 16
wymienioną w treści uwagi włączono do terenów R – rolniczych; 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”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 1 głosem przeciw , 1 głosem wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 3 do planu.
II WYŁOŻENIE
Uwaga Nr 1 dotycząca nieruchomości Nr 667
„Uwaga bezprzedmiotowa - wymieniona działka leży poza granicami terenów wyznaczonych do
ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Zarówno szerokość pasa zieleni łęgowej oraz granica
strefy "B" - pośredniej ochrony konserwatorskiej, została wyznaczona zgonie z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza. Według projektanta
planu zieleń łęgowa – to tereny występujące nad rzekami i potokami, zajmujące miejsca okresowo
wilgotne i podmokłe. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 35
tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób
dotychczasowy”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 1 głosem wstrzymującym się, 2
radnych nie brało udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej
uwagi Nr 1 do planu.
Uwaga Nr 2 dotycząca nieruchomości Nr 533/1, 479/1, 2/8, 5/1, 7/1, 13/5, 13/6, 11, 9, 16, 17
„Uwaga bezprzedmiotowa - wymienione działki leżą poza granicami terenów wyznaczonych do
ponownego wyłożenia do publicznego wglądu; Strefy ochrony krajobrazu zostały wyznaczone zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza; 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”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 1 głosem przeciw , 1 głosem wstrzymującym się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 2 do planu.
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poszczególnych uwag, poddał uchwałę pod głosowanie.
Radny Skwierczyński podczas podawania wyników głosowania przez Przewodniczącego RG prosił o
odnotowanie, iż jest przeciw; Przewodniczący RG poprosił o podnoszenie ręki w odpowiednim czasie;
radny Julian Skwierczyński wyraził sprzeciw i swoje niezadowolenie słowami: „dość kantów i
przekrętów; Wójt Gminy kolejny raz poprosiła o wyjaśnienie oskarżających słów wypowiadanych przez
radnego Juliana Skwierczyńskiego, dlatego że nie można tego tak zostawić ponieważ takie
bezpodstawne oskarżenia idą w świat.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za, 2 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XLVII-264-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca.
2) Przedstawicielka pracowni wyjaśniła, iż jeśli chodzi o plan dla sołectwa Nędza został on
pierwszy raz uchwalony 14 marca 2016 roku gdzie podczas sprawdzania zauważone zostały
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przez Wojewodę nieścisłości w postaci wyznaczenia nowego złoża kruszyw naturalnych;
rysunek w tym zakresie poprawiliśmy, wyłożyliśmy do publicznego wglądu ponownie; zostały
zebrane uwagi oraz przeprowadzona została dyskusja publiczna gdzie następnie został ten
plan uchwalony 4 listopada 2016 roku, natomiast znów podczas sprawdzania przez
Wojewodę jakby wrócił temat cmentarza. Przedstawicielka pracowni wyjaśniła, iż robiąc plan
opieramy się głównie na studium, i w studium te tereny – tak samo w Zawadzie Książęcej jak i
w Nędzy zostały oznaczone jako teren usług, i konsultowaliśmy to z jedna osobą i miała takie
zdanie, a inna już tego zdania nie podzielała. Plan ten również ponownie został wyłożony do
publicznego wglądu i również została przeprowadzona dyskusja publiczna. Złożono dwie
uwagi, które nie zostały uwzględnione ponieważ nie dotyczyły terenu w zakresie jakim plan
został wyłożony. Zakwestionowany został w tym wypadku również teren mieszany cmentarza i
usług; Radny Jan Francus zapytał dlaczego trzeba głosować kolejny raz wszystkie uwagi;
Pani z pracowni wyjaśniła, iż ponownego głosownia wymagają przepisy ustawy.
Przewodniczący RG nie udzielając głosu radnemu Skwierczyńskiemu przeszedł do głosowania
poszczególnych uwag zaznaczając,że są to uwagi już wcześniej głosowane przez radnych podczas I i
II wyłożenia ; Radny Skwierczyński poprosił obecnego na sali obrad redaktora Nowin Raciborskich
Pana Marcina Wojnarowskiego o odnotowanie tego w artykule „by w świat poszła demokracja
gminna”, dodając, iż wie że działa tutaj „gminna platforma oszustów”; Radny Francus zwrócił uwagę
radnemu Skwierczyńskiemu, iż są tą ciężkie słowa i takich rzeczy się nie mówi.
I WYŁOŻENIE
Uwaga Nr 2/1 dotycząca nieruchomości Nr 1239/2
„Uwaga częściowo uwzględniona. Działka we wschodniej części znajduje się w terenach MN1 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Nędza. Włączenie całości
działki do terenów mieszkaniowych naruszałoby ustalenia obowiązującego studium.”
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za , 1 głosem przeciw , 0 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 2/1 do planu.
Uwaga Nr 4 dotycząca nieruchomości Nr 1527/5
„Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza.”
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za , 0 głosami przeciw , 1 głosem wstrzymującym się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 4 do planu.
Uwaga Nr 5 dotycząca nieruchomości Nr 756
„Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 5 do planu.
Uwaga Nr 7 dotycząca nieruchomości Nr 807/10, 807/11
„Uwaga częściowo uwzględniona. Działkę pozostawiono w terenach MN1 - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dla uzupełnienia istniejącej zabudowy. W tekście projektu planu dopuszczono
możliwość utrzymania, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontów istniejących obiektów
usługowych zgodnie z parametrami wyznaczonymi dla terenów MN1”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za , 0 głosami przeciw , 1 głosem wstrzymującym się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 7 do planu.
Uwaga Nr 10 dotycząca nieruchomości Nr 447
„Uwaga częściowo uwzględniona. Działkę we wschodniej części włączono do terenów RM zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych zgodnie z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Nędza. Włączenie całości
działki do terenów mieszkaniowych naruszałoby ustalenia obowiązującego studium”.
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Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 10 do planu.
Uwaga Nr 11 dotycząca nieruchomości Nr 826
„Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 11 do planu.
Uwaga Nr 14 dotycząca nieruchomości Nr 359
„Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 14 do planu.
Uwaga Nr 17 dotycząca nieruchomości Nr 447
„Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 17 do planu.
Uwaga Nr 18 dotycząca nieruchomości Nr 1548
„Uwaga częściowo uwzględniona. Zabudowana część działki została włączona do terenów MN1 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia istniejącej zabudowy. Pozostałą część
działki pozostawiono bez możliwości zabudowy, ponieważ działka znajduje się w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i występuje raz na 100 lat”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za , 0 głosami przeciw , 1 głosem wstrzymującym się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 18 do planu.
Uwaga Nr 21 dotycząca nieruchomości Nr 1539, 1544
„Uwaga nieuwzględniona, ponieważ działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i występuje raz na 100
lat”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 21 do planu.
Uwaga Nr 26 dotycząca nieruchomości Nr 751
„Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 26 do planu.
Uwaga Nr 34 dotycząca nieruchomości Nr 807/10, 807,11
„Uwaga częściowo uwzględniona. Działkę pozostawiono w terenach MN1 - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dla uzupełnienia istniejącej zabudowy. W tekście projektu planu dopuszczono
możliwość utrzymania, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontów istniejących obiektów
usługowych zgodnie z parametrami wyznaczonymi dla terenów MN1. Skorygowano granicę
rehabilitacji kolei wąskotorowej”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 34 do planu.
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Uwaga Nr 36/1 dotycząca nieruchomości Nr 821/2
„Uwaga częściowo uwzględniona. Działkę włączono do terenów MU - zabudowy mieszkaniowo usługowej, na których funkcje usługowe i mieszkaniowe są równorzędne”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 36/1 do planu.
Uwaga Nr 36/2 dotycząca nieruchomości Nr 866
„Uwaga nieuwzględniona. Działkę pozostawiono w terenach MN1 - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dla uzupełnienia istniejącej zabudowy, ponieważ działka znajduje się w bliskim
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 36/2 do planu.
Uwaga Nr 38 dotycząca nieruchomości Nr 824/3, 824/4
„Pozostawiono dotychczasowe zapisy dotyczące gabarytów obiektów. Dodano odrębne wartości
gabarytów dotyczących zabudowy szeregowej”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 38 do planu.
Uwaga Nr 39 dotycząca nieruchomości Nr 873
„Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 39 do planu.
Uwaga Nr 40 dotycząca nieruchomości Nr 119/1
„Nowo wydzielony teren przeznaczony pod zabudowę został wyznaczony zgodnie z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 40 do planu.
II WYŁOŻENIE
Uwaga Nr 1 dotycząca nieruchomości Nr 447
„Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ uwzględnienie naruszałoby ustalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 1 do planu.
Uwaga Nr 3 dotycząca nieruchomości Nr 325/1, 325/4, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8
„Uwaga nieuwzględniona. Pozostawiono stawkę procentową służącą naliczaniu opłat jako renty
urbanistycznej w wysokości 30 % zgodą z dotychczas obowiązującymi stawkami na terenie gminy
Nędza”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 3 do planu.
Uwaga Nr 4 dotycząca nieruchomości Nr 736, 737, 738, 739
„Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie uwagi naruszałoby ustalenia obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza, gdyż działki znajdują się
poza terenami wyznaczonymi do urbanizacji”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 4 do planu.
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III WYŁOŻENIE
Uwaga Nr 1 dotycząca nieruchomości Nr 900/32
„Uwaga bezprzedmiotowa - wymieniona działka znajduje się poza granicami terenów wyznaczonymi
do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Zgodnie z zapisami planu na terenach MN1
dopuszcza się zabudowę usługową, jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 1 do planu.
Uwaga Nr 2 dotycząca nieruchomości Nr 899/18, 900/10
„Uwaga bezprzedmiotowa - wymienione działki położone są poza granicami terenów wyznaczonymi
do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Zgodnie z zapisami planu na terenach MN1
dopuszcza się zabudowę usługową, jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za , 0 głosami przeciw , 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu – podtrzymała decyzję Wójta Gminy w sprawie wniesionej uwagi
Nr 2 do planu.
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poszczególnych uwag, poddał uchwałę pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu przyjęła Uchwałę Nr XLVII-265-2017 z dnia 9 marca 2017r. w
sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.
3) Wójt Gminy wyjaśniła, że uchwała ta jest podejmowana corocznie; merytoryk Pani Edyta Szajt
przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż zmienia się ustawa prawo oświatowe
więc uchwałę należy do zmian w ustawie dostosować, zaznaczyła również, iż w naszej gminie
ta uchwała niema zastosowania ponieważ miejsc w przedszkolach nie brakuje; Radny Julian
Skwierczyński wniósł uwagę odnośnie stwierdzenia, że w naszej gminie nie brakuje miejsc w
przedszkolach, ponieważ w Łęgu ten problem jest; Wójt Gminy odpowiedziała, iż żadnego
problemu nie ma, ponieważ w Łęgu zostanie otwarty trzeci oddział i jak na razie problemów z
brakiem miejsc nie ma; Wójt Gminy zwróciła uwagę, iż nie ma nigdzie zapisu o zapewnieniu
miejsca w danym sołectwie tylko jest zapis zapewnienia miejsca na terenie całej gminy; Wójt
Gminy wyjaśniła również, że do przedszkoli przyjmowane są dzieci od lat trzech, więc jeśli
zostało przyjęte dziecko młodsze, które wprawdzie jest już samodzielne, to w tym momencie
osoba przyjmująca tj. dyrektor placówki bierze odpowiedzialność za to, że być może
zablokował miejsce dla jakiegoś trzyletniego dziecka; Radny Julian Skwierczyński poprosił o
udzielenie odpowiedzi ile jest miejsc wolnych w przedszkolu w Łęgu; merytoryk Edyta Szajt
odpowiedziała, iż niema; Wójt Gminy zwróciła również uwagę, że nie ma zapisu w prawie
oświatowym, który wymaga zapewnienia miejsc rezerwowych; Radny Swierczyński powiedział,
że wie, o tym iż Pani Wójt jest skłonna do tworzenia fikcji oraz że wie, iż na terenie gminy
działa „gminna platforma oszustów”; Przewodniczący RG przerwał dyskusję i poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLVII-266-2017 z dnia 9 marca 2017r. w sprawie
określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.
4) Merytoryk Pani Edyta Szajt przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały, którą
również należy zmienić w związku ze zmianami w prawie oświatowym i również jest to uchwała
podejmowana corocznie; Radny Norbert Gzuk zapytał czy przemieszczenia w ramach
obwodów na terenie naszej gminy są jak najbardziej dopuszczalne; Wójt Gminy odpowiedziała,
że jak najbardziej tak, podlega to tylko uzgodnieniom z dyrektorem placówki. Przewodniczący
RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLVII-267-2017 z dnia 9 marca 2017r. w sprawie
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określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nędza do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
5) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały dotyczący dostosowania szkół
podstawowych w związku z wygaszaniem klas gimnazjalnych. Przewodniczący RG poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLVII-268-2017 z dnia 9 marca 2017r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Ad. 3
Przewodniczący RG po stwierdzeniu, że wyczerpano porządek obrad sesji - przyjęto przedłożone
we wniosku projekty uchwały -zamknął sesję w dniu 9 marca 2017r. godz. 855..
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

