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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

15.05.2017 roku 
godz.1502 

 

PROTOKÓŁ NR   L / 2017 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1502 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 15 radnych;  
 

Radni otrzymali WNIOSEK Wójta Gminy Nędza o wprowadzenie zmiany do porządku 
obrad sesji w dniu 15.05.2017r. 

W trybie art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U.2016.446 j.t. ze zm.) proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na dzień 15 maja 
2017 roku następującego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad; 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za , 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, 
przyjęła porządek obrad sesji w dniu 15.05.2017r. 
 
PORZĄDEK OBRAD PO ZMIANIE: 
 

1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Zatwierdzenie Protokołu XLIX / 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) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza; 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
3) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego; 
4) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości; 
5) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości; 
6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty; 
7) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty; 
8) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do 

gminnego zasobu nieruchomości; 
 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
 
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 

1) Ocena zasobów pomocy społecznej oraz prognoza na następne lata z zakresu pomocy 
społecznej przygotowana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. 

 
 8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
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Ad.2 
Radny Norbert Gzuk wniósł uwagi do protokołu w zakresie jego wypowiedzi dotyczącej uchwały w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu; zwrócił uwagę, iż pominięto jego wypowiedź  na temat 
wydatkowania kwoty 310 tysięcy na obiekty sportowe wykorzystywane przez klub sportowy w Nędzy 
prowadzony między innymi przez Przewodniczącego RG Przybyłę i pikanterii tej sprawie nadaje fakt 
realizacji tego zadania przez firmę w której pracuje pan Przewodniczący; ponadto pominięto 
wypowiedź, że część zadań w 2016 roku mogła zostać zrealizowana z funduszu sołeckiego, którego 
brak pozbawia nas prawa do zwrotu poniesionych nakładów co zdaniem radnego jest przykładem 
niegospodarności; brak również jego wypowiedzi w temacie braku przedstawiciela klubu w komisji 
rewizyjnej, w efekcie przedstawienia nieprawdziwych danych dotyczących opłat za śmieci 
przedstawionych w listopadzie ubiegłego roku. 
 
Przewodniczący RG wniósł uwagę odnośnie braku jego wypowiedzi będącej odpowiedzią na 
wystąpienie radnego Norberta Gzuka stwierdził on bowiem, iż radny Norbert Gzuk kłamie po raz 
kolejny na tej sali ponieważ nie jest on osobą prowadzącą klub sportowy w Nędzy. 
 
Radny Julian Skwierczyński wniósł uwagę, iż brak jest w pkt 6 konkretnego jego zapytania na temat 
nadgodzin w szkole w Nędzy, wyraźnie zapytał czy niewypłacone nadgodziny dotyczyły tylko trzech 
ostatnich lat czy dłuższego okresu czasu.  
 
Rada Gminy przy 15 głosujących, 7 głosami za, 1 głosem przeciwnym, 3 głosami wstrzymującymi się;  
zatwierdziła Protokół Nr XLIX / 2017 sesji z dnia 24 kwietnia 2017r wraz z uwagami radnego Norberta 
Gzuka, Juliana Skwierczyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Ad.3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur . 
 
Ad.4 
Radny Jan Francus zapytał czy na zarządzie LGD padły jakieś propozycje finansowe, Wójt Gminy 
odpowiedziała, iż zarząd dotyczył wyjazdu celem zobaczenia platform oraz uzupełnień, które wskazał 
marszałek. 
 
Radny Francus zwrócił uwagę na festyn majowy, zapytał czy nie można byłoby zrobić tego w jeden 
dzień, to by w zupełności wystarczyło, Wójt Gminy Odpowiedziała, iż jest to sprawa do przemyślenia. 
 
Ad. 5 

1) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Radny Krystian Okręt 
zapytał o rozbudowę przedszkola w Nędzy o salę gimnastyczną; Wójt Gminy odpowiedziała, 
iż sala gimnastyczna w tym przedszkolu jest niezbędna , projekt jest już gotowy będzie to taka 
sala widowiskowa posadowiona na działce, która po komunalizacji jest naszą własnością jest 
to zadanie na realizację w tym i przyszłym roku będzie realizowane z wkładu własnego oraz 
pozyskanych z LGD pieniędzy; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 13 głosami za, 1 głosem przeciw,  1 głosem wstrzymującym się, 
przyjęła Uchwałę Nr L-283-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza. 
 

2) 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 15 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr L-284-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 

 
3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż gmina przesłała 

wstępne zgłoszenie do projektu, który nadzoruje Ministerstwo Finansów i Rozwoju 
Regionalnego; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 



 3 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującym się, przyjęła Uchwałę Nr L-285-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, 
opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za 
pomocą innego instrumentu płatniczego. 
 

4) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała ta jest kolejną z wielu, które porządkują nieruchomości na 
terenie gminy, dotyczy ulicy Tuwima w Nędzy, jest to fragment działki prywatnej stanowiący 
fragment ulicy Tuwima; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr L-286-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 
rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości. 

 
5) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała dotyczy z kolei ulicy Mickiewicza w Nędzy, fragment 

zaznaczony na mapie w kształcie ołówka, działka przejęta na rzecz gminy umożliwi uzyskanie 
dostępu do drogi publicznej kolejnym działkom; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr L-287-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 
rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości. 
 

6) Wójt Gminy wyjaśniła, iż są to dwie działki znajdujące się koło siebie, z mieszkańcami zostały 
spisane dosyć dawno protokoły sprzedaży z udzieleniem bonifikaty ale nie doszło do 
podpisania aktów notarialnych komórek gospodarczych, których nie zakupili podczas 
nabywania nieruchomości mieszkalnych przed laty; Przewodniczący Rady Gminy poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących ,13 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr L-288-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty. 
 

7) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała dotyczy tej samej sytuacji jak we wcześniejszej uchwale, 
natomiast inni są właściciele; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr L-289-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty. 
 

8) Wójt Gminy wyjaśniła, iż uchwała  dotyczy ulicy Za Lasem w Górkach Śląskich, gdzie w 
znacznej części właścicielem są Lasy Państwowe, gmina wystąpiła do Nadleśnictwa o 
sprzedaż części tej działki gdzie w konsekwencji Ministerstwo wyraziło zgodę na sprzedaż tej 
działki w drodze przetargu i gmina po podjęciu tej uchwały będzie mogła wziąć udział w tym 
przetargu; Radny Jan Francus zwrócił uwagę, iż w Górkach Śląskich jest jeszcze kilka takich 
przypadków dziękując również Pani Brząkalik za wielkie zaangażowanie w tej sprawie oraz 
dobra współpracę; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 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 . 
 
Ad. 6 
Radny Jan Francus zabrał głos zwracając uwagę, iż w maju mija dwa lata od zakończenia budowy 
chodnika w Górkach Śląskich i dopiero 7 maja tego roku o godz. 16:30 dokończono chodnik, który nie 
był dokończony, dobrze, że w końcu powiat z powiatem się dogadał; zapytał czy sołectwo Nędza w 
gminie Nędza to Watykan we Włoszech ponieważ będąc na zebraniu dotyczącym rewitalizcji 
dowiedziałem się , iż program rewitalizacji dotyczy tylko sołectwa Nędza; radny poruszył także temat 
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ochrony środowiska i zmian, które zostaną niebawem wprowadzone, zwrócił uwagę zwracając się do 
kolegów radnych, iż najpierw w Górkach Śląskich należy zając się drogami a później w aleją dębową 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo firmy KOMART, skierowane do radnych Rady Gminy 
Nędza zawierające zaproszenie do zwiedzania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych znajdującej się w Knurowie przy ul. Szybowej 44, poprosił osoby chętne o zgłaszanie 
tego faktu w biurze rady celem ustalenia dogodnego terminu. 
 
Radny Norbert Gzuk 

1) zapytał czy jeśli chodzi o rewitalizację to czy jakaś cześć Zawady Książęcej może zostać 
objęta; Wójt Gminy odpowiedziała, iż te fiszki które zostały zgłoszone są uwzględnione np. 
jeśli chodzi o plebanię w Zawadzie Książęcej, ale nowych już nie można składać, teraz 
nastąpi weryfikacja w urzędzie marszałkowskim; 

2) zwrócił uwagę na błędnie podaną kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
gazetce gminnej; 

3) poruszył również temat otwarcia i funkcjonowania kasy w urzędzie, Pani pracująca w kasie 
była, natomiast nie przyjęła kwoty ponieważ stwierdziła, iż kasa jest już rozliczona mimo, iż 
była dopiero godz. 12:50 czyli 10 min. Przed zamknięciem kasy; 

4) po raz kolejny poruszył również temat remontu kapliczek i bieżącego ich utrzymywania i 
dbania o nie; Wójt zwróciła uwagę, iż sporo kapliczek jest własnością prywatną; 

5) zapytał również, na czyj wniosek został wykonany chodnik naprzeciwko państwa 
Cembrzyńskich; Wójt Gminy wyjaśniła, iż to nie jest chodnik a parking, o który wielokrotnie 
wnioskowała Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej i został on 
wykonany. 

 
Radny Julian Skwierczyński  

1) zapytał o nadgodziny w szkole w Nędzy czy sprawę tę badała Państwowa Inspekcji Pracy; 
Wójt Gminy odpowiedziała, iż nie badała; radny poprosił o protokół kontrolny jeśli będzie 
badała; 

2) zwrócił uwagę na błędne informacje dotyczące dofinansowania do kotłów; Wójt Gminy 
odpowiedziała, iż są dwa programy i informacje są rzetelne, wyjaśniając, iż otrzymała 
anonimowy telefon od mieszkanki gminy jakoby radny wprowadził ją w błąd stąd może te 
niedomówienia, na firmę, która udzielała u nas w urzędzie pomocy w wypełnianiu wniosków 
nie było żadnych skarg. 

3) zwrócił się do Przewodniczącego RG, że tak się zarzekał, iż nie bierze udziału w pracach 
klubu, co Przewodniczący od razu sprostował, iż mówił że nie jest członkiem zarządu klubu a 
nie że nie bierze udziału w pracach klubu oraz nie prowadzi klubu w Nędzy, zapytał dlaczego 
negocjował zakup piłkarza z Zawady Książęcej, Przewodniczący wyjaśnił, iż uczestniczył w 
rozmowach dotyczących jego syna, który gra w Zawadzie Książęcej. 

 
Wójt Gminy zwróciła się do radnych z Zawady Książęcej, Łęgu i Ciechowic, aby zrozumieli, iż 
stanowią fragment tej gminy, a robią wszystko by każdy sukces tej gminy zdeptać i zniszczyć, Wójt 
Gminy wyjaśniła, iż nigdy niczego nie odmówiła, zawsze każdy prezes klubu sportowego działającego 
na terenie Gminy Nędza może przyjść i porozmawiać o potrzebach i jak tylko będą środki finansowe to 
będą te potrzeby realizowane; zwróciła uwagę, iż jeżeli nie będziemy działali razem to do niczego 
dobrego to nie doprowadzi. 
 
Przewodniczący podsumował dyskusję na temat sportu, iż prawdziwi ludzie sportu a nie populiści nie 
mają z tym żadnego problemu. 
 
Radny Norbert Gzuk zabrał głos wyjaśniając, iż nie użył nigdy słowa „przestępstwo”, dodając, iż to 
powiedziała Pani Wójt. 
 
Radny Krystian Krótki zapytał, jak będzie działało przedszkole w Łęgu w okresie wakacyjnym; Wójt 
Gminy odpowiedziała, iż tak jak co roku, przez jeden miesiąc przedszkole na pewno będzie czynne, 
omówiła również dłuższą pracę przedszkola. 
 
Radny Norbert Gzuk poruszył temat przeniesienia biblioteki, potwierdzając, iż w obecnym 
umiejscowieniu jej słabym punktem jest brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. 
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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 15 maja 2017 roku godz. 1624 . 
 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


