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SESJA RADY GMINY NĘDZA
23.02.2015 roku
30
godz.12
PROTOKÓŁ NR VI / 2015
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.12
prawomocność obrad; na sesję przybyło 15 radnych .

45 -

stwierdzając

Przewodniczący RG powitał zaproszonych na sesję : Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja
Wawrzynka i sekretarza Gminy Pietrowice Wielkie Adama Wajdę.
Przewodniczący RG stwierdził ,że na dzisiejszą sesję wpłynęły trzy wnioski :

Wniosek Wójta Gminy dot. wprowadzenia uzupełnienia do treści przedłożonych projektów uchwał …….

Wniosek Wójta Gminy dot. zmiany przedłożonych projektów uchwał ……….

Wniosek Wójta Gminy dot. zmiany przedłożonego projektu uchwały ……….
Wójt Gminy Anna Iskała powiedziała ,że pierwszy wniosek wynika ze zmiany dwóch sołtysów : w
Zawadzie Książęcej wybrano Monikę Jacheć ,w Łęgu wybrano Gizelę Nowak; drugi wniosek został
szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego ,związany jest ze
stawkami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ; trzeci wniosek omówiony zostanie na
sesji i dotyczy uzupełnienia zapisów projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania
nieruchomości ; nie zgłoszono pytań.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za ( jednogłośnie) przyjęła zmiany w porządku obrad
sesji ,który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
Omówienie założeń działania „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju „ w ramach osi
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

zaproszeni: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie i sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie.
Wniosek Wójta Gminy dot. wprowadzenia uzupełnienia do treści przedłożonych projektów uchwał …….
Wniosek Wójta Gminy dot. zmiany przedłożonych projektów uchwał ……….
Wniosek Wójta Gminy dot. zmiany przedłożonego projektu uchwały ……….
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr V / 15 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
wykonania uchwał Rady Gminy .
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5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ;
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości;

4) zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2014 Rady Gminy Nedza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zasad ustalania wysokości
diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;

5) zmieniająca Uchwałę Nr LIX-438-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada2014r. w sprawie inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ;

6) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

7) wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek;
8) zawarcia porozumienia z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki
religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Nędza;

9) określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony
nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza ;
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10) wyrażenia
11)
12)
13)
14)
15)

zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomościdz. nr 77/2 i nr 78/2 obrębu Szymocice
wyrażenia
zgody
na
nabycie
nieruchomości-na
rzecz
Gminy
Nędza
w
drodze
darowiznydz. nr 107/9 i nr 103/7 obrębu Nędza
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014;
zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nędza;
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą ”Termomodernizacja wraz z zabudową
instalacji kolektorów słonecznych w budynkach wielofunkcyjnych i domu nauczyciela w Nędzy przy ul. Leśnej 1 i
Leśnej 3 w Gminie Nędza;
wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju „ w
ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
1)

Uchwała Nr 4200/V/21/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1 158 824,31 zł ,przedstawionego w uchwale budżetowej na
2015 rok Gminy Nędza ;

2)

Uchwała Nr 4200/V/21/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nędza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań ;

8. ZAMKNIĘCIE sesji.
Przewodniczący RG udzielił głosu Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie Andrzejowi Wawrzynkowi , który
przedstawił radnym działania związane z pozyskiwaniem środków unijnych przez Stowarzyszenie w
poprzednich latach ,zaprosił do przystąpienia do Stowarzyszenia , czynione są starania ,aby stworzyć
grupę pięciu Gmin ( Pietrowice W. Kuźnia R., Krzanowice ,Nędza i Rudnik) w ramach poprzedniego
Programu udało się zrealizować tzw. małe projekty o ogólnej wartości 1,8 mln zł , w tym place zabaw,
dofinansowanie do imprez , itp. sekretarz gminy Andrzej Wajda dodał, że każdy członek
Stowarzyszenia ma te same udziały i głos , nie ma składki członkowskiej , w skład zarządu wchodzą
Wójt każdej Gminy i druga wskazana osoba , projekty opracowywane są wspólnie , do większość
projektów nie jest wymagany wkład własny ; radny Jan Francus przyznał , że Gmina miała zamiar iść
w kierunku Stowarzyszenia LYSKOR, które działa podobnie ,ale skoro jest propozycja z powiatu
raciborskiego to należy ją rozważyć pozytywnie; Stowarzyszenie nie ma wpływu na inwestycje np.
budowę drogi Rybnik-Pszczyna; radny Julian Skwierczyński był zainteresowany perspektywami ,
doświadczeniem w pozyskiwaniu środków , zapytał, czy Stowarzyszenie posiada informacje pisemne
dotyczące zarówno plusów jak i zagrożeń ; radny Waldemar Wiesner zapytał ,ile to jest w całości –
kwota 1,8 mln zł plus udział własny , ok.7 200 zł na mieszkańca ; radny Norbert Gzuk zapytał ,czy
Miasto Racibórz może być członkiem – nie, tylko gminy wiejskie ; innych pytań nie zgłoszono.
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek na pytanie radnego Juliana Skwierczyńskiego
dotyczące gospodarki ściekowej odpowiedział m.in. pierwszy etap prac został zakończony ,jest to
1170 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni , drugi etap to ok.200 sztuk dodatkowo ,
opóźnienia wynikają z nieuregulowania spraw formalnych dot. gruntu ,łącznie będzie to 1370
oczyszczalni ,pokrywających w 96-97% całą Gminę , prowadzone są kontrole, Gmina posiada
monitoring , obsługę i serwis całej sieci , ryczałt miesięczny to kwota 25 zł , niezbędna jest jedynie
zgoda właściciela gruntu na wejście konserwatora do zewnętrznych szafek ,oraz okresowy wywóz
odpadów ,inwestycja to koszt 24 mln zł , w tym 45% dotacji w formie pożyczki na 15 lat, do końca
czerwca 2015r. całość zadania zostanie zrealizowana ;Wójt Gminy Anna Iskała dodała ,że w I okresie
2
prowadzone były intensywne prace geologiczne; Przewodniczący RG zapytał ,ile m zajmuje jedna
2
oczyszczalnia; Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek odpowiedział ,że jest to zbiornik 3x3m , płyta
2
wzmacniająca jest niewidoczna ,każdy właściciel ma spisaną umowę użyczenia na 1,5m , były
niestety różne stwierdzenia zarówno w prasie ,jak i bezpośrednie ,ale taka jest lokalna specyfika
Gminy ,teraz mieszkańcy są zadowoleni.
O godz.13
obrad.
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Wójt Gminy Antoni Wawrzynek i sekretarz Gminy Andrzej Wajda opuścili salę
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Ad. 2
Radny Norbert Gzuk wnioskował o sprostowanie jego wypowiedzi: na str.5 ad.6 Protokołu proponował przesunięcie chodnika o 2mb na długości ok.10 mb , zwracał się z wnioskiem o pisemną
odpowiedź na pytanie dot. obciążenia czynszem Mniejszości Niemieckiej za wynajem lokalu w
Zawadzie Ks.
Radny Julian Skwierczyński zgłosił ,że nie otrzymał pisemnej informacji dot. czynszu płaconego przez
stowarzyszenia; innych uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół Nr V / 2015
sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2015roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG poinformował, że pełnił cotygodniowy dyżur .
Ad. 4
Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt zapytał o temat spotkania z Prezesem „MEDICUS” ; Wójt
Gminy poinformowała ,że pierwszy temat to doposażenie w sprzęt , poprawa wyglądu samego
ośrodka zdrowia, drugim tematem była umowa ,która kończy się w 2016 roku , specjalistyczne
badania mogą być przeprowadzone w Raciborzu ; Przewodniczący RG Gerard Przybyła zapytał ,czy
można już składać wnioski o zmiany w miejscowych PZP sołectw ; Wójt Gminy potwierdziła ,druki są
przygotowane; radna Gizela Marondel zapytała ,co z remizą w Górkach Śl.; Wójt Gminy potwierdziła ,
że projekt zakłada budowę nowego budynku w innym miejscu, k/kapliczki na ul. Ofiar Oświęcimskich
w Górkach Śl., budynek przy boisku dalej stoi, pomimo starań skierowanych m.in. do sądu jest wyrok
stwierdzający , że jest to własność prywatna , obecnie zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia dla
bezpieczeństwa , nie ma nowego nabywcy ,cena budynku jest zaporowa (od 250 tyś. zł do 400 tyś.
zł).
Ad. 5
1) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda potwierdziła, że najniższa oferta w przetargu na
wywóz odpadów komunalnych to kwota 1 321 473,79 zł ; Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych
pytań; Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 10 głosami za, 5 głosami przeciw , 0 głosów wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę Nr V / 29 / 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2) skarbnik gminy potwierdziła ,że w uchwale zakłada się ,że opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu ,w innych terminach niż terminy zapłaty podatków ,
za domki letniskowe opłaty również uiszcza się z dołu w terminie do 20 grudnia ; radny i sołtys
Jan Flut stwierdził ,że terminy poboru podatków i opłat mogły być takie same ,co jest
wygodniejsze dla mieszkańców ; radny Karol Kalemba zapytał ,czy za I kwartał opłata jest
płatna do 15 marca –tak, bez zmian ; radny Norbert Gzuk zapytał, czy te same procedury
obowiązują przy pobieraniu opłat w drodze inkasa, przelewem czy wpłaty do kasy UG – tak;
radny Julian Skwierczyński zapytał radcę prawnego ,czy wystarczy zapis np. do dnia za rok,
czy nie należałoby uściślić o zapis za rok kalendarzowy ; Przewodnicząca Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie zgłoszono więcej
pytań ; Przewodniczący RG zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 30 / 2015
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi .
3) skarbnik gminy powiedziała ,że zmiany dotyczą wyliczenia opłaty dla właścicieli domków
letniskowych , pozostali właściciele nie będą składać nowych deklaracji ,zostaną pisemnie
poinformowani o zmianie składek ; nie zgłoszono pytań ; Przewodniczący RG poddał uchwałę
do głosowania.
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Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 31 / 2015
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
4) Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań ; przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr V / 32 / 2015 zmieniającą Uchwałę Nr II/6/2014 Rady Gminy Nedza z dnia
9 grudnia 2014r. w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych.
5) Skarbnik gminy potwierdziła ,że dwie nowe panie sołtys podpisały już oświadczenia o zgodzie
na pobór podatków i opłat w drodze inkasa; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań ;
Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 33 / 2015
zmieniającą Uchwałę Nr LIX-438-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada2014r. w sprawie inkasa
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego .
6)

Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań ; Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i
przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 34/ 2015
zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie
inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
7) Wójt Gminy powiedziała ,że za każde dziecko z Gminy korzystające ze żłobka jednostka go
prowadząca otrzyma dopłatę w wysokości 100 zł , będzie podpisywana umowa z Gminą i tą
jednostką, a nie z mieszkańcem Gminy ; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań ;
Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 35/ 2015
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.
8) Wójt Gminy powiedziała ,że z przepisów ustawowych wynika obowiązek dla Gminy
finansowania nauki religii ,jeżeli uczęszcza na nią nie mniej niż 7 uczniów , nie mamy wyboru ,
czy oceny ; Przewodnicząca Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu Gizela Marondel potwierdziła
pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań ; Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i
przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących ,15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr V / 36/ 2015
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie organizowania,
prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu
Gminy Nędza .
9) Wójt Gminy powiedziała ,że poprzednia uchwała była podejmowana w 2004 roku ,
przedłożony na sesję projekt uchwały umożliwi skrócenie procedury wydzierżawiania gruntów
np. rolnikom ,związane jest to z uzyskiwaniem przez nich dofinansowania , ponadto ktoś kto
już dzierżawi nieruchomość to będzie miał pierwszeństwo przy wydzierżawianiu jej na kolejne
lata; radny Norbert Gzuk zapytał , czy zapisy dotyczą tej samej osoby, bez sprawdzenia ;
radca prawny dr Józef Waligóra potwierdził ,że pierwsza z umów będzie zawierana na 3 lata,
potem już bez zgody Rady Gminy na lata kolejne, jeżeli po 3 latach jest drugi chętny to
dzierżawa następuje w drodze przetargowej ;radny Waldemar Wiesner zapytał o ilość takich
umów zawieranych w latach 2006-2010 z rolnikami ,była to tylko żwirownia ; Wójt Gminy
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odpowiedziała ,że na pewno były podejmowane uchwały , w tej chwili następuje
uporządkowanie rejestru , ponadto gdy np. rolnik zapomniał o przedłużeniu umowy i nikt
nieruchomości nie dzierżawił to taka możliwość zawarcia umowy znacznie ułatwi procedurę;
radny Waldemar Wiesner zapytał ,czy warto zdejmować to z uprawnień Rady Gminy ,skoro są
to 3-4 przypadki w ciągu kadencji , to nie jest za duże obciążenie ; radny Waldemar Wiesner
zgłosił wniosek formalny: zmienić zapis w § 3 w brzmieniu: Wójt Gminy Nędza składa Radzie
Gminy Nędza kwartalne sprawozdania w zakresie zawieranych umów dzierżawy i najmu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza. , następne paragrafy przesunąć kolejno
4,5,6. ; Wójt Gminy potwierdziła ,że wniosek jest bardzo logiczny; innych pytań nie zgłoszono;
Przewodniczący RG zamknął dyskusję.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Waldemara Wiesner :
poszerzyć treść uchwały następująco: zmienić zapis w § 3 w brzmieniu: Wójt Gminy Nędza składa
Radzie Gminy Nedza kwartalne sprawozdania w zakresie zawieranych umów dzierżawy i najmu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza. , następne paragrafy przesunąć kolejno 4,5,6.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 5 głosami za , 9 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
odrzuciła wniosek radnego Waldemara Wiesner.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały ,bez zmiany .
Rada Gminy przy 15 głosujących , 10 głosami za , 4 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr VI / 37 / 2015 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i
użyczania na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność
Gminy Nędza .
Radny Waldemar Wiesner ponowił wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji o informację dot. jaki jest
areał terenu przeznaczonego w miejscowym PZP Babic pod żwirownię; Wójt Gminy powiedziała ,że
radny otrzymał na sesji ustną odpowiedź, pisemna odpowiedź będzie przygotowana jeżeli zostanie
złożony wniosek pisemny.
10 ) Wójt Gminy powiedziała ,że działka ta stanowi teren pod kapliczką w Szymocicach ; radny
Jan Francus zapytał ,czy w Górkach Śl. będzie taka sama procedura –tak ; Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie
zgłoszono więcej pytań ; Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i przystąpiono do
głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr VI / 38 /2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości .
11) Wójt Gminy powiedziała ,że działki te stanowią fragment drogi , ulica nie połączy się z ul.
Zaciszną ,ale jest tam już asfalt, jedynie nastąpi zmiana numeracji domów; Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie
zgłoszono więcej pytań ; Przewodniczący RG odczytał treść uchwały i przystąpiono do
głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr VI / 39 /2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.
12) skarbnik gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; radny
Waldemar Wiesner zapytał o koszt remontu domu nauczyciela i budynku starego gimnazjum
w Nędzy ; skarbnik gminy potwierdziła ,że są to kwoty 380 tyś. dotacja,380 tyś. pożyczka i
ok.206 tyś. zł wkład własny; Wójt Gminy powiedziała ,że taką kwotę zakłada się w
kosztorysie inwestorskim i występuje się z wnioskiem do RIO o opinię w sprawie pożyczki ,
do budynku starego gimnazjum na parter planuje się przenieść GOPS , zwiększa się
zatrudnienie , potrzebne są im dodatkowe pomieszczenia , w domu nauczyciela stan kotłowni
jest bardzo zły , ale budynku nie można sprzedać , jest to teren szkolny , na piętrze starego
budynku gimnazjum mieści się rodzinkowy dom dziecka , oni na razie płacą jedynie za
media; radny Waldemar Wiesner powiedział ,że dzieci nie trzeba wyrzucać ,są w Gminie
budynki , które można zagospodarować taniej ,np. w Babicach , a nie wpompować 1 mln zł w
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stary budynek ; Przewodniczący RG powiedział ,że po przetargu koszty na pewno się
zmniejszą w stosunku do kosztorysu; radny Julian Skwierczyński zapytał ,czy gospodarka
odpadami jako nowe zadanie gminy jest w całości pokrywana z opłat za gospodarowanie
odpadami pobieranymi przez gminę; skarbnik gminy odczytała kwoty dochodów i wydatków z
tego tytułu; wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt powiedział ,że wyburzenie obiektu
związane jest z przygotowaniem mieszkań zastępczych ,gdzie się podzieją ci lokatorzy; Wójt
Gminy powiedziała ,że budynek jest nasz, nie utrzymujemy domu dziecka , ale skoro w
piwnicy jest woda ,to trzeba remontować; Przewodniczący RG powiedział ,że programy
kończą się za 4 lata ,więc trzeba tu korzystać ; radny Marian Gzuk zapytał o ile wzrośnie
czynsz , czy mieszkańcy o tym wiedzą; Wójt Gminy powiedziała ,że najemcy na pewno nie
będą pokrywać całości kosztów ;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie zgłoszono więcej pytań ;
Przewodniczący RG zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy przy 15 głosujących , 11 głosami za , 2 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr VI / 40 /2015 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV19-2014 z dnia 29 grudnia 2015r.
13) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające
z przyjętych zmian w budżecie Gminy ; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań ;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały do głosowania.
20

O godz.14 salę obrad opuścił radny Waldemar Wiesner.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za ,0 głosów przeciwnych oraz 2 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr VI / 41 /2015 zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady
Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
14) skarbnik gminy odczytała treść przedłożonego radnym projektu uchwały; Wójt Gminy
powiedziała ,że Gmina otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej dotację i nisko oprocentowaną pożyczkę; Przewodnicząca Komisji
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie
zgłoszono żadnych pytań ; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały do głosowania.

Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr VI / 42 /2015
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą
”Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji kolektorów słonecznych w budynkach
wielofunkcyjnych i domu nauczyciela w Nędzy przy ul. Leśnej 1 i Leśnej 3 w Gminie Nędza”.
15) Wójt Gminy powiedziała ,że ze względu na łączność terytorialną jednak zdecydowano się nie
przystępować do Gminy Lyski i stowarzyszenia LYSKOR , środki z ramach tego Programu
można uzyskać szybko , nie pisząc ogromnych programów ; Przewodniczący RG dodał ,że
efekty korzystania z tych środków widać szczególnie w województwie opolskim , Gmina sama
nie może ich pozyskiwać, musi być określona w programach liczba mieszkańców ;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań ; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały
do głosowania.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr VI / 43 /2015
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo dla Rozwoju „ w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014- 2020.
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Ad. 6
Przewodniczący RG Gerard Przybyła:
1) zapytał o aktualny stan remontu wiaduktów nad torami PKP w Nędzy ; Wójt Gminy
potwierdziła ,że zgodnie z informacjami Urząd Marszałkowski w planach na 2015 rok ujął to
zadanie w kwocie 3 mln zł ;
2) zapytał o remont śluzy na rzece ; Wójt Gminy potwierdziła ,że inwestorem jest Gospodarstwo
Niemodlin ,jednak pomimo ,że projekt jest gotowy na razie nie mają na to zadanie środków .
Radny Julian Skwierczyński odczytał treść interpelacji :
1) w zakresie udzielenia pisemnej informacji publicznej i przesłania na adres kurierem gminnym :
wydatki z konta 63003 § 4210- gdzie zostały ustawione tablice z mapkami ścieżek rowerowych
zakupione za kwotę 3 813,00zł ;
- gdzie została ustawiona tablica z mapą Gminy zakupiona
za kwotę 1 432,95 zł ;
2) w zakresie udzielenia pisemnej informacji publicznej i przesłania na adres kurierem gminnym :
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze :inspektora ds. infrastruktury drogowej i
planowania przestrzennego , było 3 kandydatów ,dlaczego zatrudniono Sebastiana Wallach bez
wymaganego wykształcenia i wymaganych uprawnień , jakie kandydaci mieli wykształcenie(ksero
dokumentów) czy mieli uprawnienia( ksero dokumentów) jak dokonano oceny znajomości
kosztorysowania (ksero dokumentów)
jaka komisja prowadziła postępowanie (ksero
dokumentów) , jaka jest procedura naboru (ksero dokumentów )
Przewodniczący RG po dyskusji poinformował radnego Juliana Skwierczyńskiego ,że interpelacje
można składać ustnie na sesji lub pisemnie, ale nie w obu tych formach ; złożone teraz pisma
zostaną w najbliższym czasie odesłane kurierem na adres radnego.
Radny Norbert Gzuk złożył Przewodniczącemu RG pisemną interpelację, która zostanie przekazana
Wójt Gminy.
Radny Norbert Gzuk:
1) zapytał o odwodnienie odcinka ul. Raciborskiej (k/Tomali) ; Wójt Gminy potwierdziła ,że został
już powiadomiony Powiatowy Zarząd Dróg;
2) zgłosił ,że na chodniku w Zawadzie Ks. przed Kościołem (za Szkołą ) jest wgłębienie i są
nierówności;
3) zapytał ,czy na pismo skierowane do Tauronu Gmina otrzymała odpowiedź; Wójt Gminy
odpowiedziała ,że nie ,ale wiadomo ,że będzie prowadzona kompleksowa wymiana słupów;
4) zapytał ,co dalej ze starą plebanią w Łęgu ;Wójt Gminy potwierdziła ,że ustalony w wyniku
przetargu nabywca nie przystąpił do zawarcia aktu notarialnego ,wpłacone wadium mu
przepadło, aby jednak ogłosić nowy przetarg należy przygotować nowy kosztorys ;
5) zapytał ,jakie są zasady ustalania stawek dzierżawy; Wójt Gminy potwierdziła ,że wszystko
jest ustalone i będzie mu przedstawione na piśmie.
Radny Karol Kalemba :
1) zapytał o remont chodnika wzdłuż drogi Nr 919 w Szymocicach ,przy takim nasileniu ruchu
jest bardzo potrzebny; Wójt Gminy podkreśliła ,że przy niezurbanizowanym terenie bardzo
trudno o budowę nowych odcinków.
Radna Justyna Bonk-Mozgawa:
1) zapytała ,kiedy będzie przeprowadzony remont ul. Rudzkiej w Górkach Śl.; Wójt Gminy
odpowiedziała ,że w najbliższym czasie zostanie radnym przedłożony plan remontów dróg
gminnych , jak wynika z przedłożonych dokumentów finansowych Gmina wygospodarowała
nadwyżkę w kwocie 996 331,21 zł.
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Przewodniczący RG :
1) wnioskował o ustawienie lampy solarnej przy wjeździe na ul. Trawniki;
2) zapytał, czy przewidziany jest remont ul. Jesionowej w Nędzy ,na odcinku za stawami ,tam
korzenie niszczą nawierzchnię asfaltową; Wójt Gminy potwierdziła ,że tam należy ściąć
drzewa .
Przewodniczący RG zwrócił się do radnych z Klubu Radnych ,stwierdzając m.in. że przy decyzji o
dofinansowaniu nauki religii nie dyskutowano ,natomiast w sprawie polityki śmieciowej po trzech
spotkaniach nie było żadnej propozycji od Klubu Radnych , też tu obowiązuje czuwanie nad budżetem
gminy , odpowiedzialność za budżet gminy ,nie ma miejsca na postawę „nie bo nie” , zwracając się do
radnego Mariana Gzuka zapytał ,dlaczego pół godziny wcześniej na posiedzeniu Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego głosował za przyjęciem stawek ,a teraz na sesji przeciw, to nie jest
suwerenność radnych.
Wójt Gminy poinformowała radnych z Zawady Książęcej ,że na Zebraniu Wiejskim jako jedyna
podziękowała byłej sołtys za pracę; radny Julian Skwierczyński skwitował to stwierdzeniem ,że „to
pani sprawa”.
Radny Norbert Gzuk powtórzył ,że jego zdaniem tak znaczny wzrost stawek w 2015 roku to „błąd
zaniechania „ za duże były obniżki ,miały być podwyższane w ciągu roku, ale to już inna sprawa.
Ad. 7
Nie wniesiono żadnych pytań do przedłożonych informacji.
Radni na sesji otrzymali „Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji
w Kuźni Raciborskiej z wyszczególnieniem Gminy Nędza w Gminie Nędza w 2014 roku”
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że zamknął dyskusję , nie ma więcej pytań i wniosków ,
rozpatrzono wszystkie przedłożone projekty uchwał zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu
50
23 lutego 2015 r. godz. 14 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Tront

