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SESJA
RADY GMINY NĘDZA
24.04.2017 roku
godz.804
PROTOKÓŁ NR XLIX / 2017
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 804 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 10 radnych; nieobecni radni Justyna Bonk-Mozgawa,
Francus Jan, Alicja Kowol, Krystian Krótki, Waldemar Wiesner.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad;
Rada Gminy przy 10 głosujących , 10 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się, przyjęła porządek obrad sesji w dniu 24.04.2017r.
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu XLVIII/ 2017 - z poprzedniej 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) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu;
 Uchwała Nr 4200/V/55/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;
 Opinie Komisji Rewizyjnej z dnia 16 marca 2017r i 11 kwietnia 2017r.
 Opinie Komisji Finansów z dnia 16 marca 2017r i 11 kwietnia 2017r.
 Opinie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa z dnia 16 marca 2017r i 11 kwietnia
2017r.
 Opinie Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 16 marca 2017r i 11 kwietnia 2017r.
2) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane
z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego, wysokoemisyjnego,
niskosprawnego na ogrzewanie niskoemisyjne i wysokosprawne, planowane do realizacji na
terenie Gminy Nędza;
3) przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”;
4) zmieniająca uchwałę 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;
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nędza;
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nędza;
7) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
8) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
9) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nędza;
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
1) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2016r.
2) Sprawozdanie z wykonania programu współpracy za 2016 rok.
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8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
Ad.2
Rada Gminy przy 10 głosujących, 10 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciwnymi, 0 głosami
wstrzymującymi się; zatwierdziła Protokół Nr XLVIII / 2017 sesji z dnia 27 marca 2017r.
Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur oraz brał udział w zebraniu wiejskim w
sołectwie Szymocice.
Ad.4
Radny Gzuk Norbert zapytał Panią Wójt jak ocenia realność budowy tego kanału Odra- Dunaj i czy
tutaj na naszym odcinku koncepcja jest ostateczna, w razie gdyby doszło do realizacji czy to będzie
kanał od strony Łężczoka czy to będzie uregulowanie Odry; Wójt Gminy odpowiedziała, iż w czasie
spotkania nt. studium wykonalności były przedstawione trzy koncepcje i między innymi dwie koncepcje
przyjmują, że nie zmienia się przebiegu Odry na wysokości Zawady i Ciechowic, na spotkaniu
wnosiłam uwagi do koncepcji, natomiast na ten moment jest jeszcze za wcześnie na takie uwagi.
Radny Julian Skwierczyński zapytał, iż nie widzi w sprawozdaniu informacji o wizycie uczniów; Wójt
Gminy odpowiedziała, iż często przyjmuje gości i nie widzi konieczności zawierania tego w
sprawozdaniu.
Radny Karol Kalemba, zapytał o podpisanie umowy na usługi bankowe i czy czasem podczas tego
spotkania nie było może mowy o postawieniu bankomatu lub filii banku na terenie naszej gminy; Wójt
Gminy odpowiedziała, iż takie pisma co roku są wysyłane do wszystkich banków; spotkanie to tego nie
dotyczyło.
Radny Marian Gzuk zapytał czy spotkanie w sprawie działki w Górkach Śląskich dotyczyło drogi Za
Lasem; Wójt Gminy odpowiedziała, iż nie jest to sprawa dotycząca domu, który stoi na naszej działce.
Ad. 5
1) Przewodniczący RG poinformował o wydaniu pozytywnych opinii przez wszystkie Komisje
Stałe Rady Gminy Nędza oraz odczytał Uchwałę Nr 4200/V/55/2017 z dnia 5 kwietnia 2017
roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wyrażającą
pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; Radny Norbert Gzuk
odczytał swoje uwagi dotyczące budżetu 2016 między innymi: brak przedstawiciela Klubu
Radnych „DLA DOBRA GMINY NĘDZA” w Komisji Rewizyjnej, wiele zadań w 2016 roku
zostało zrealizowanych dzięki decyzjom Pani Wójt a nie radnych gdzie przykładem mogą być
realizowane naprawy dróg gminnych bez uwzględnienia rzeczywistych potrzeb wynikających
ze złego stanu dróg w innych miejscowościach (np. Aleja Dębowa w Górkach lub Koszykowa
w Zawadzie); zapewnienia o zrobieniu drogi w Ciechowicach nie zostały realizowane;
Przewodniczący RG zwrócił uwagę, iż nie jest to miejsce i czas na wnoszenie takich uwag
oraz to, iż nie ma w Komisji Rewizyjnej członka klubu radnych to tylko i wyłącznie wola klubu
były zmiany w statucie do których wnieśliście uwagi miesiąc po uchwaleniu statutu;
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 10 głosujących , 7 głosami za, 3 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się,
przyjęła Uchwałę Nr XLIX-274-2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały, wyjaśniając, iż Minister do spraw
Rolnictwa po ustawowym terminie - przedstawił swoją opinię w zakresie zasad udzielania
pomocy natomiast są to zastrzeżenia czysto techniczne; z uwagi, iż opinia wpłynęła po
terminie nie mieliśmy obowiązku jej uwzględniać jednakże zmiany zostały naniesione;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy przy 10 głosujących, 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XLIX-275-2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z
budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające na zmianie
ogrzewania węglowego, wysokoemisyjnego, niskosprawnego na ogrzewanie niskoemisyjne i
wysokosprawne, planowane do realizacji na terenie Gminy Nędza.
3) Przewodniczący RG zwrócił uwagę, iż w projekcie uchwały jest błąd w dacie; Przedstawicielka
firmy realizującej projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nędza” przedstawiła i
omówiła zakres aktualizacji wraz z przedstawieniem prezentacji multimedialnej, wyjaśniła
również podstawowe wytyczne Wojewódzkiego Funduszu dotyczące wymiany kotła;
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 10 głosujących , 10 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującym się, przyjęła Uchwałę Nr XLIX-276-2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu
gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nędza”;
4) Wójt Gminy wyjaśniła, iż w uchwale, która była już podejmowana zabrakło w niej zapisu
dotyczącego opiekuna samotnie wychowującego, co teraz zostało dodane; pytań nie
zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 10 głosujących , 10 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLIX-277-2017 zmieniająca uchwałę 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.
5) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała była już podejmowana natomiast podczas dokonywania
czynności notarialnych, notariusz zwrócił uwagę na zawarcie w uchwale również budynku
(garażu) jaki posadowiony jest na tej nieruchomości; Przewodniczący Rady Gminy poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 10 głosujących , 10 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLIX-278-2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.
6) Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest to sprzedaż dwóch małych działek w Górkach Śląskich, których
nie da się sprzedać w drodze przetargu ponieważ ich powierzchnia jest zbyt mała zakupi to
jeden nabywca, uchwała była już podejmowana w tej sprawie; Przewodniczący Rady Gminy
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 10 głosujących , 7 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLIX-279-2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.
7) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała wynika z porządkowania spraw własnościowych i dotyczy
drogi a konkretnie ulicy Tuwima; Radny Skwierczyński zapytał przy czyjej posesji jest ta
działka; Wójt Gminy odpowiedziała, iż takie informacje można uzyskać u pracownika
merytorycznego; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 10 głosujących , 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XLIX-280-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza
w drodze darowizny nieruchomości .
8) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała również wynika z porządkowania spraw własnościowych i
dotyczy ul. Ustronnej gdzie nawierzchnie trzeba robić od początku ale najpierw trzeba
uregulować sprawy własnościowe; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy przy 10 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLIX-281-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza
w drodze darowizny nieruchomości .
9) Wójt Gminy wyjaśniła, iż chodzi o użytkowanie wieczyste na 99 lat działki na której nasze
Przedsiębiorstwo Komunalne w Nędzy będzie budowało rezerwowy zbiornik wody;
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 10 głosujących , 7 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLIX-282-2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.
Na salę obrad weszła radna Alicja Kowol.
Ad. 6
Radny Gzuk Norbert poprosił o udzielenie informacji dotyczących naliczania nadgodzin nauczycieli w
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, czy są to duże koszty oraz jakie to są lata; Wójt Gminy
odpowiedziała, iż wszystko zostało uregulowane, nie były to duże kwoty i dotyczy to trzech lat wstecz;
wszystko było wynikiem błędnego wypełniania dokumentów przez nauczycieli.
Radny Julian Skwierczyński zapytał jak będzie rozliczana obecność nauczycieli w przerwie między
świętami Wielkanocnymi; Wójt Gminy odpowiedziała tak jak za dzień pracy.
Przewodniczący RG sprostował insynuacje radnego Norberta Gzuka, i wyjaśnił iż od czterech lat nie
jest osobą zarządzającą w klubie sportowym.
Radny Norbert Gzuk poprosił o podjęcie działań w zakresie objęcia opieką wszystkich kapliczek na
terenie gminy, zaoferował spotkanie z odpowiednimi osobami w tym zakresie aby moc realizować
konserwacje tych obiektów oraz pozyskiwać dofinansowanie.
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 marca 2017 roku godz. 915 .

Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

