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SESJA
RADY GMINY NĘDZA
12.06.2017 roku
godz.1502
PROTOKÓŁ NR LI / 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 14 radnych; nieobecni radni Flut Jan.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad;
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za , 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się,
przyjęła porządek obrad sesji w dniu 12.06.2017r.
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu L / 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) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z 2016 rok
 Uchwała Nr 4200/V/93/2017 z dnia 17 maja 2017 roku V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nędza;
2) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 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;
5) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu
spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobek.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
1) Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Nędza.
2) Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2014-2016.
8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
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Ad.2
Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi
się; zatwierdziła Protokół Nr L / 2017 sesji z dnia 15 maja 2017r.
Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur .
Ad.4
Radny Julian Skwierczyński stwierdził, iż nie widzi co Pani Wójt robiła w dniu 22.05.2017r.; Wójt
Gminy odpowiedział, iż najwidoczniej nie było ni takiego co było związane z obowiązkami Wójta.
Ad. 5
1) Przewodniczący RG odczytał treść : opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 11.05.2017r.; wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Nędza absolutorium za 2016 rok; Uchwały Nr
4100/V/93/2017 z dnia 17 maja 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Nędza; nie zgłoszono żadnych pytań; Radny Norbert Gzuk odczytał swoje
spostrzeżenia na temat działalności Pani Wójt w 2016 roku; Przewodniczący kilkakrotnie
zwrócił uwagę, iż jego wystąpienie niema nic wspólnego z udzieleniem absolutorium; Wójt
Gminy poprosiła o głos stwierdzając, iż radny Gzuk regularnie ją obraża i pomawia oraz krótko
kolejny raz odniosła się do wypowiedzi radnego; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 9 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się,
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu przyjęła Uchwałę Nr LI-291-2017 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2016 rok.
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 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr LI-292-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza.
3) 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, 12 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr LI-293-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
4) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając zasadniczą zmianę
dotyczącą kwoty która łącznie będzie wynosiła 3 tysiące złotych; pytań nie zgłoszono;
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 LI-294-2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 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.
5) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; radny Norbert Gzuk
zapytał o możliwość odnośnie punktu „regulowania należności” czy nie można by tego
wykorzystać w sprawach dotyczących regulowania niektórych własności nieruchomości; Wójt
Gminy odpowiedziała, że jeśli chodzi o takie opuszczone nieruchomości to każda taka sprawa
musi mieć przeprowadzoną sprawę spadkową, którą musi zapoczątkować gmina no i
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oczywiście ponieść wszelkie koszty z tym związane; 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 LI-295-2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza lub jej jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych
ulg.
6) Sekretarz Gminy Krystian Dolipski przedstawił i omówił projekt uchwały; radny Waldemar
Wiesner zwrócił uwagę formalną na błędy literowe w uchwale; radny Norbert Gzuk zapytał ile
jest dzieci korzystających z tych dopłat; skarbnik gminy odpowiedziała, że około 10-11 dzieci i
jest to koszt 12 tysięcy rocznie; 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 LI-296-2017 zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i
zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.
Ad.6
Wójt Gminy omówiła przekazanie terenu pod remont wiaduktu oraz cały jego proces i funkcjonowanie
mieszkańców podczas trwania tego remontu; poinformowała, że około 26 czerwca powinna pojawić
się informacja o objazdach i transporcie zastępczym.
Radny Julian Skwierczyński odczytał i złożył na ręce Przewodniczącego RG na piśmie dwie
interpelacje.
1609 z sali narad wyszedł radny Norbert Gzuk.
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 12 czerwca 2017 roku godz. 1610 .

Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

