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SESJA
RADY GMINY NĘDZA
10.08.2017 roku
godz.800
PROTOKÓŁ NR LV / 2017
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 800 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych; nieobecni radni Gzuk Norbert, Krótki Krystian,
Wiesner Waldemar.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad;
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za , 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się,
przyjęła porządek obrad sesji w dniu 10.08.2017r.
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu LIII / 2017, LIV / 2017 - z poprzednich 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) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
AUTOPOPRAWKA zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
3) określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania;
4) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
6) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza;
7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek;
9) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
1) Interpelacja Nr 4/2017 radnego Juliana Skwierczyńskiego – pismo Nr ZP.6131.24.2017 z dnia
27.07.2017r.
2) Interpelacja Nr 5/2017 radnego Juliana Skwierczyńskiego – pismo Nr SG.0003.3.2017 z dnia
31.07.2017r.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
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Ad.2
Rada Gminy przy 12 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 1 głosem wstrzymującym
się; zatwierdziła Protokół Nr LIII / 2017 sesji z dnia 13 lipca 2017r.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 1 głosem wstrzymującym
się; zatwierdziła Protokół Nr LIV / 2017 sesji z dnia 25 lipca 2017r.
Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur .
Ad.4
Pani Wójt wyjaśniła, iż odbyła mnóstwo spotkań z mieszkańcami w związku ze zniszczeniami jakie
spowodowała na naszym terenie lipcowa wichura.
Przewodniczący RG zapytał o pkt. dotyczący ul. Sobieskiego, od kiedy rozpoczną się roboty; Wójt
Gminy odpowiedziała, iż z informacji jakie otrzymała ma to być przełom sierpnia i września.
Ad. 5
1) 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 12 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się,
przyjęła Uchwałę Nr LV-312-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy
Nędza.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; radny Julian Skwierczyński zauważył,
iż w objaśnieniach podano w tym zwiększenie dochodów z podatku i opłat 97 894,00 zł czy to
jest pomyłka? Czy to powinno być zmniejszenie o te żwirownie?;Skarbnik Gminy odczytała zwiększyć plan dochodów 97 894,00 zł wyjaśniając również, iż dochody z Mantransu nie są
podatkiem ani opłatą, są należnością cywilnoprawną, nie podlegają ujęciu w tej kolumnie,
która nazywa się podatki i opłaty, czyli tam są tylko strikte podatki i opłaty lokalne;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LV-313-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nędza.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż uchwała wchodzi w
życie od 1 września, w uchwale tej generalnie zmieniono tylko jednostkę, która może
gromadzić dochody na wyodrębnionym rachunku, tak więc od 1 września nie będzie już
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy tylko Szkoła Podstawowa w Nędzy;
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 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się, przyjęła Uchwałę Nr LV-314-2017 w sprawie określenia jednostek
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
4) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały również wyjaśniając, iż uchwała
wchodzi w życie od 1 września i jest konsekwencją wcześniejszej uchwały; Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię;
pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LV-315-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na
rok 2017 Gminy Nędza..
5) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały zaznaczając, iż uchwała ta stanowi
również czynność techniczną polegającą na zmianie nazwy jednostki w projekcie z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy na Szkołę Podstawową w Nędzy; 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 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LV-316-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nędza.
6) Pracownik merytoryczny Ilona Zoń przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż
proponowane zmiany są wynikiem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016r., które dotyczy szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych odpadów
oraz zmian, które zostały już omówione na Komisji; nawiązała się dyskusja na temat nowej
ustawy antysmogowej, w której zabrał również głos obecny na sali radny powiatowy Andrzej
Chroboczek; Radny Kalemba Karol zwrócił uwagę, iż znacznie podwyższają się stawki na
wysypiskach śmieci co w późniejszym czasie może mieć znaczący wpływ na stawki opłat za
gospodarowanie komunalnymi jakie ponoszą mieszkańcy; Przewodniczący Rady Gminy
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LV-317-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Nędza.
7) Pracownik merytoryczny Ilona Zoń przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż
uchwała ta jest konsekwencją poprzedniej uchwały, zmiany są analogiczne jak w regulaminie
utrzymania czystości, przypomniała, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami nie
będzie wyposażania mieszkańców w pojemniki, projekt również był omawiany na posiedzeniu
komisji; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LV-318-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.
8) Wójt Gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały spowodowany jest zmianami w zapisach jakie
zakwestionowane zostały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, dotyczące
tego, że chcieliśmy bardzo istotnie podkreślić, iż dotacja przysługuje tylko naszym
mieszkańców, a to wynika już z ustawy; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy
poddał projekt uchwały pod głosowanie
Rada Gminy przy 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LV-319-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i
zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.
9) Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały wyjaśniając, iż dotyczy on ul. Tuwima; Radny Julian
Skwierczyński czy przekazał to właściciel dobrowolnie, Wójt Gminy odpowiedziała, iż na razie
nie ma z jego strony odzewu - nadal czekamy; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących ,12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LV-320-2017 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy
Nędza w drodze darowizny nieruchomości.
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Ad.6
Wójt Gminy poinformowała radych, iż ulica Nowa w Górkach została decyzją Wojewody przekazana
na rzecz Gminy Nędza i czekamy na wpis w księgach wieczystych by wykonywać na tej drodze
jakiekolwiek prace.
Wójt Gminy poinformowała radnych o wygranej sprawie jaka toczyła się przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym, po złożeniu przez Państwa Cieśla przeciwko Gminie Nędza skargi na decyzję z
dnia 10 stycznia 2017r. o nieuwzględnieniu wezwania skarżącej do usunięcia naruszenia prawa przy
podejmowania uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Łęg; Wójt Gminy
oddała głos adwokatowi Sebastianowi Makulik reprezentującemu Gminę w tym postępowaniu, który
szczegółowo omówił postępowanie oraz ustne uzasadnienie wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd
Administracyjnym, zwracając uwagę na to, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w głównej mierze oparł
się na prawie bezwzględnie obowiązującym , a mianowicie na studium. Uwagę Sądu zwróciło mylenie
przez stronę skarżącą pojęcia obszaru oraz strefy jak również zwrócił uwagę, iż strefa w jakiej
nieruchomości się znajdują była znana stronie skarżącej od samego początku.
Przewodniczący RG poprosił -po otrzymaniu już wyroku prawomocnego wraz z uzasadnieniem na
piśmie o przesłanie go do Nowin Raciborskich by przekazać, iż wcześniejsze artykuły sugerujące
krzywdzenie przez Gminę Nędza Państwa Cieśla wcale nie były prawdziwe.
Przewodniczący RG odczytał pismo Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2017r. dotyczące prośby o
wprowadzenie informacji na sesji dnia 10.08.2017r.do porządku obrad w punkcie „wolne wnioski i
informacje”: W związku z wnioskiem osoby fizycznej o nabycie przez Gminę Nędza części działki nr
155 obrębu Nędza, stanowiącej drogę gminną ul. Pomiarowa, Wójt Gminy wyrazi zgodę na pokrycie
kosztów jej geodezyjnego wydzielenia, po uzyskaniu wstępnej zgody Rady Gminy Nędza na jej
nabycie.
Rada Gminy przy 11 głosujących ,11 głosami, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się ,
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu wyraziła akceptację na poniesie kosztów dotyczących
nabycia części działki nr 155 obrębu Nędza.
Przewodniczący RG wręczył kopię pisma Wójta Gminy z dnia 10.08.2017r. radnemu Julianowi
Skwierczyńskiemu.
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 10 sierpnia 2017 roku godz. 900 .

Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

