1
SESJA
RADY GMINY NĘDZA
25.09.2017 roku
godz.1402
PROTOKÓŁ NR LVI / 2017
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1402 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych; nieobecni radni Gzuk Marian, Piotr Kudla,
Wiesner Waldemar.

Radni otrzymali WNIOSKI Wójta Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 roku wraz z uzasadnieniem i
proponowanym porządkiem obrad sesji.
Wójt Gminy pokrótce omówiła celowość wprowadzenia zmian w porządku obrad.
Radny Jan Francus również złożył ustny wniosek o wprowadzenie zmian w pkt. 5 porządku obrad o
uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza, która
była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną
Radny Julian Skwierczyński złożył ustny wniosek o uzupełnienie dokumentów w sprawie złożonej
skargi przez Pana Kuskę, przedstawienie radnym wszystkich złożonych pism przez skarżącego.
Przewodniczący Rady poinformował, że skarga została złożona do Przewodniczącego Rady, zgodnie
z zasadami została skierowana do Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna zajęła się tą skargą i w toku
sesji przedstawi swoje stanowisko.
Wójt Gminy przekazała informacje, że wszystkie materiały związane z złożoną skargą oraz tokiem jej
rozpatrywania znajdują się u pracownika merytorycznego i są do wglądu dla radnych.
Przewodniczący Rady dodał również, że aby proceduralnie dotrzymać wszystkie terminy wniosek już
wcześniej musiał zostać skierowany do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.
Radny Norbert Gzuk zapytał do kogo była skierowana skarga.
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady odpowiedział,
Przewodniczącego Rady.

że

skarga

skierowana

była

do

Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy porządek obrad:
Pierwsza zmiana uchwała poz. 13 - uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wysokości i
zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek oraz zmieniające uchwałę w
sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek;
Rada Gminy przy 12 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się,
przyjęła porządek obrad sesji w dniu 25.09.2017r.
Druga zmiana uchwała poz. 14. – w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność
Wójta Gminy Nędza.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 10 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym się,
przyjęła porządek obrad sesji w dniu 25.09.2017r.
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr LV/2017 - z poprzedniej sesji.
3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie
między sesyjnym.
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4. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym.
5.
1)
2)
3)
4)
5)

PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
podatku od nieruchomości na 2018 rok (zmiana treści projektu we wniosku z dnia 25.09.2017r.);
zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości;
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni
ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice";
6) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice";
7) zmiany Uchwały Nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla Policji;
8) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą - Miastem Kuźnia
Raciborska;
9) przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie, wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2018 rok";
10) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych na nich budowli;
11) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
12) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.
13) uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobek oraz zmieniające uchwałę w sprawie wysokości i zasad
ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek;
14) rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza.

6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
1. Pismo nr ZP.6131.24.2017 z dnia 01.09.2017r.- odpowiedź na Interpelację Nr 4/2017 radnego
Juliana Skwierczyńskiego.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE
8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
Ad.2
Rada Gminy przy 12 głosujących, 9 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 3 głosami wstrzymującymi się
zatwierdziła Protokół Nr LV / 2017 sesji z dnia 10 sierpnia 2017r.
Na salę o godz. 1414 wszedł na salę radny Kudla Piotr.
Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur .
Ad.4
Radny Julian Skierczyński:
pkt. 3 WSA w Warszawie w sprawie działki w Łęgu
Wójt Gminy Nędza poinformowała, że rozprawa dotyczyła sporu z Państwa Cieśla, sprawa dotyczy
zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego gdzie jesteśmy stroną, okazało się na tej
sprawie, że stroną nie jesteśmy gdyż jesteśmy autorami planu zagospodarowania przestrzennego.
1410 z sali narad wyszła radna Gizela Marondel.
1412 do sali narad weszła radna Gizela Marondel.
pkt. 7 świadek w Sądzie w Raciborzu – przejęcie drogi
Wójt Gminy odpowiedziała, że sprawa dotyczy mieszkańca, który ma działkę, na której jest dom, obok
tej działki biegnie droga gminna; obok tej drogi mieszkaniec kupił sobie drugą działkę i z nieznanych
przyczyn podał gminę do Sądu o zasiedzenie tej drogi, nie mamy jeszcze wyroku, zasiedzenie tej
drogi będzie związane z tym, że działki znajdujące się przy niej stracą status działek budowlanych
ponieważ tracą dostęp do drogi publicznej. Działki znajdują się przy ul. Gliwickiej.

3

pkt.11 akt notarialny – sprzedaż lokali gospodarczych
Wójt Gminy odpowiedziała, że jest to sprawa, która nie została doprowadzona do końca w czasie
kiedy mieszkańcy dokonali zakupu tych lokali gospodarczych, a nie został sporządzony akt notarialny,
teraz zostało to wszystko uregulowane.
pkt 14. Udział w przetargu w Nadleśnictwie w Rudach – droga Za Lasem w Górkach Śląskich
Wójt Gminy poinformowała radnych, że został ogłoszony przez Nadleśnictwo II przetarg, Gmina wzięła
w nim udział, zapłaciliśmy 45.000,00 zł
Po wpisie do ksiąg wieczystych będziemy właścicielami drogi Za Lasem; Wójt Gminy poprosiła
radnych z Górek by przekazali mieszkańcom, że jak tylko zostanie dokonany wpis do ksiąg, droga ta
zostanie uporządkowana.
Radny Jan Francus wyraził swoje zadowolenie, że po 20 latach w końcu sprawa została
uporządkowana
Ad. 5
1) Skarbnik Gminy przedstawiła omówiła treść projektu uchwały po wprowadzonej zmianie oraz
jej skutki w budżecie. Poinformowała radnych, że zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem
Wójta Gminy gmina dokonuje oględzin nieruchomości na terenie Gminy Nędza.
Radny Julian Skwierczyński złożył wniosek formalny o zmianę stawek podatku od nieruchomości na
2018r. dotyczących:
1) § 1 pkt 2 ppkt b – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na 22,95 zł
1m2 powierzchni użytkowej
2) § 1 pkt 2 ppkt e – pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego na 7,11 zł 1m 2
powierzchni użytkowej
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek formalny Radnego Juliana Skwierczyńskiego pod
głosowanie:
Rada Gminy przy 13 głosujących, 1 głosem za, 10 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
odrzuciła wniosek formalny Radnego Juliana Skwierczyńskiego.
Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-321-2017 w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła treść projektu uchwały. Zakres zwolnień nie zmienia
się w stosunku do zeszłego roku. Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię. Przewodniczący Rady Gminy
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-322-2017 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od
nieruchomości
3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła treść projektu uchwały; pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-323-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy
Nędza
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4) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła treść projektu uchwały.
1440 z sali narad wyszedł radny Jan Francus.
1442 do sali narad wszedł radny Jan Francus.
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 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-324-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza
5) 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 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-325-2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”.
6) 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 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-326-2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice”.
7) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały – konsekwencja uchwalonej wcześniej
uchwały zmieniającej budżet, finansowanie zadania związane z ochroną środowiska, Wójt
Gminy stwierdziła, że nie mamy straży gminnej więc musimy się posiłkować Policją przy
realizacji zadania SMOG-STOP, realizacja przez m.in. dzielnicowego plus pracownicy Urzędu;
pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosie wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-327-2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI-261-2017 Rady Gminy Nędza
z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
8) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; m.in. chodzi o to by ścieki z sołectwa
Turze były odprowadzone do naszej oczyszczalni. Przewodniczący Rady Gminy poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosie wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-328-2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Nędza a Gminą - Miastem Kuźnia Raciborska.
9) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Uchwała jest corocznie przyjmowana,
Gmina na jej podstawie występuje do Urzędu Pracy z wnioskiem o przydział osób, którzy m.in.
dbają o czystość na terenie naszej Gminy.
Radny Karol Kalemba zapytał czy nie można byłoby zwiększyć ilości tych osób. Wójt Gminy
odpowiedziała, że są limity, liczba osób bezrobotnych się zmniejsza co zostało przedstawione
na ostatniej Powiatowej Radzie Pracy, a poza tym żeby móc zakwalifikować taką osobę, musi
ona spełniać odpowiednie warunki – rejestracja w GOPS – i zarejestrowany w Urzędzie
Pracy.
Radny Norbert Gzuk zapytał czy nie można realizować tego programu w okresie od stycznia
do grudnia.

5
Wójt Gminy odpowiedziała, że jest to zależne od tego kiedy rusza program w Powiatowym
Urzędzie Pracy, choć wiadomo, że ludzie byliby potrzebni cały rok, np. w styczniu, lutym do
odśnieżania.
Radny Jan Francus przedstawił sytuację w Gminie Lyski gdzie Gmina korzysta z prywatnej
firmy.
Nie zgłoszono więcej pytań; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-329-2017 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w
zakresie, wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok".
10) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; działki stanowią ciąg torowiska kolejki
wąskotorowej, leżą w granicach naszej Gminy, Kolej wyraża zgodę tylko na wieczyste
użytkowanie wyszczególnionych w uchwale działek, których usytuowanie przedstawia
dołączona do projektu uchwały mapa. Podjęcie tej uchwały umożliwi dalsze działania
planowane na tym terenie.
Radny Julian Skierwczyński zapytał o dokładne położenie tych nieruchomości na mapie.
Radny Norbert Gzuk zapytał o koszty utrzymania tych budowli, które spadną na Gminę po
podjęciu tej uchwały m.in. stalowy most nad Suminą. Wójt Gminy odpowiedziała, że to od
gminy będzie zależeć jaki fragment torowiska zostanie wykorzystany pod ścieżkę rowerową,
fragment tego torowiska począwszy od Szymocic, idąc przez las szymocicki, przez most
następnie przejście pod torami, aż do dworca wąskotorówki ten fragment będzie od nas
poddzierżawiać Stowarzyszenie, most będzie się nadawał tylko do rozbiórki.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-330-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza
nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odpłatnym nabyciem położonych
na nich budowli.
11) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; nie zgłoszono pytań, Przewodniczący
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-331-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w
drodze darowizny nieruchomości.
12) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; nie zgłoszono pytań, Przewodniczący
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-332-2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w
drodze darowizny nieruchomości.
13) Sekretarz Gminy przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały oraz wcześniejsze zmiany
z nią związane oraz skutki podjęcia tej uchwały; Gmina będzie zachęcać osoby fizyczne do
zakładania żłobków, lub klubów dziecięcych – wymogi przy zakładaniu nie są zbyt
wygórowane, aktualnie od stycznia do sierpnia dotowaliśmy 8 dzieci, w miesiącu wrześniu do
dotowania zostanie 5-cioro dzieci.
1513 z sali narad wyszedł radny Jan Francus.
1515 do sali narad wszedł radny Jan Francus.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-333-2017 w sprawie uchylająca uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek oraz zmieniające
uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek.
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14) Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika nr 1 do projektu uchwały. Wójt Gminy
omówiła radnym poszczególne etapy realizowania zadania związanego z remontem już
istniejącej drogi przy ul. Powstańców Śląskich w Babicach, przedstawiona dokumentacja
Starostwu Powiatowemu została w pełni zaakceptowana i Starostwo wyraziło zgodę na
przeprowadzenie tego remontu. Pan Kuska oskarża Wójta o zajęcie 50m 2 jego powierzchni,
zdaniem Wójta, jeśli Pan Kuska się nie zgadza z tym przebiegiem drogi, który jest dokładnie
taki sam jak przed remontem to w odpowiedzi na pismo Pana Kuski Wójt Gminy
odpowiedział, że to po jego stronie jest udowodnienie, że gmina weszła na jego teren.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Gmina poniosła już swoje koszty zlecając wykonanie
projektu tej drogi, projekt został zapłacony przez Gminę.
Wójt Gminy poinformowała, że skarga została również skierowana do Nadzoru Budowlanego,
z relacji pracownika merytorycznego wynika (gdyż nie ma jeszcze protokołu), że Nadzór
Budowlany nie dostrzegł żadnych niezgodności z tym przedstawionym projektem.
Skarga została skierowana do Prokuratury, byli policjanci, którzy na zlecenie prokuratury
zbadali przedstawioną dokumentację – nie doszukali się niczego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził fakt przeanalizowania całej sprawy i w całości
potwierdza zgodność z tym co przekazała Wójt Gminy radnym i nie ma w tej sprawie nic
więcej do dodania.
Radny Karol Kalemba stwierdził, że po dokonaniu analizy dokumentacji i wizji lokalnej Pan
Kuska domaga się by Gmina wytyczyła geodezyjnie granice jego nieruchomości, kosztem
gminy chce mieć wytyczone jego tereny.
Radny Norbert Gzuk zapytał:
1. jaki został zastosowany tryb przy realizacji skargi Pana Kuski,
2. czy nie została naruszona własność prywatna Pana Kuski,
1528 z sali narad wyszła radna Justyna Bonk-Mozgawa
1530 do sali narad weszła radna Justyna Bonk-Mozgawa
3. kto był właścicielem projektu,
4. czy projekt uwzględnia własność tego Pana,
5. czy właściwe jest podjęcie tej uchwały jeśli nadal prowadzone są czynności w Nadzorze
Budowlanym czy w Prokuraturze, mogą dojść do innych wniosków niż my.
Przewodniczący Rady stwierdził, jeżeli okaże się że projekt jest niezgodny z mapami, to
konsekwencje poniesie firma, która stworzyła ten projekt dla Gminy, Gmina zleciła firmie
projekt, a firma ma obowiązek pobrania map do celów projektowych.
Wójt Gminy poinformowała, że wszystkie dokumenty związane z tą sprawą zostały
udostępnione wraz z mapami zarówno Nadzorowi, Prokuraturze i Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że może Radny Gzuk ma rację, ale to w gestii Pana Kuski
leży udowodnienie, że to jest jego teren, a nie należy to do Gminy.
Wójt Gminy prosi, żeby to było zrobione uczciwie i stanowczo stwierdziła, że w momencie gdy
Gmina zleca firmie zrobienie projektu to firma ponosi pełną odpowiedzialność za ten projekt,
za to co zrobiła. Firma która to robi ma obowiązek sprawdzić gdzie przechodzi granica. My
przyjmujemy, że są te granice sprawdzone.
Przewodniczący Rady dopowiedział, że każdy projektant ma nadzór projektowy nad
wykonywanym zadaniem. Dodał również, że Pan Kuska zostanie poinformowany o realizacji
jego skargi oraz o możliwościach odwołania się. Zarówno pracownik merytoryczny jak i
projektant, którzy znają się na swojej pracy złożyli pełne wyjaśnienia, Komisja Rewizyjna
badała sprawę na podstawie dokumentów, ze strony Gminy wszystko zostało zrobione.
Wójt Gminy dodała, że według inspektor nadzoru to Pan Kuska jest 3,5 m w naszym terenie.
Radny Karol Kalemba stwierdził, że jeśli Pan Kuska twierdzi, że weszliśmy na jego teren, to
do tej skargi powinien dodać dowód na to. Inaczej skarga jest bezzasadna.
Radny Julian Skwierczyński zapytał czy Komisja Rewizyjna była na wizji lokalnej, czy jezdnia
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ma w pewnym miejscu rozszerzenia czy zwężenia, czy posiadała opis i mapę; Radny Jan
Francus potwierdził fakt bycia na wizji lokalnej i przejrzenia dokumentacji.
Zastępca Przewodniczącego Rady Krystian Okręt stwierdził, że w tym momencie brak na sali
osoby, której dotyczy ta skarga.
Wójt Gminy stwierdziła, że nigdy nie było mowy o przebudowie drogi tylko to jest modernizacja
już istniejącej drogi. Od zawsze ta droga jest zabrudzona od posesji Pana Kuski do drogi
głównej, były prośby o jej posprzątanie, ale zawsze robili to nasi pracownicy.
Sekretarz Gminy Krystian Dolipski przeanalizował dokładnie pismo skierowane do
Przewodniczącego Rady, gdzie Pan Kuska pisze, że prosi o rozstrzygniecie sporu toczonego
z Wójtem Gminy, a wcześniej jest zapis o trybie skargowym, dlatego też słuszne było
zapytanie Przewodniczącego czy pismo jest skargą czy rozstrzygnięciem sporu (od czego są
sądy administracyjne). Gdy Pan Kuska kolejnym pismem stwierdził, że jest to skarga pismo
zostało przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Radca Prawny Józef Waligóra potwierdził wypowiedź Sekretarza Gminy i poprosił o
przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za, 1 głosem przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LVI-334-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Kuska na
działalność Wójta Gminy Nędza.
Ad.6
Przewodniczący Rady zapytał o:
1) sołtysa w Nędzy
2) sytuacja na ul. Ustronnej
Wójt Gminy odpowiedziała na pytania Przewodniczącego oraz wyjaśniła aktualną sytuację na ul.
Ustronnej.
Radny Norbert Gzuk powrócił do tematu punktów opieki dziennej dla dzieci oraz poruszył temat
kapliczek na terenie Gminy Nędza
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 25 września 2017 roku godz. 1606 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała wz. Joanna Ratuszniak

