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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

24.11.2017 roku 
godz.0802 

 

PROTOKÓŁ NR   LVIII / 2017 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 0802 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych; nieobecni radni: Piotr Kudla, Norbert Gzuk, 
Wiesner Waldemar. 
 
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za , 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się, 
przyjęła porządek obrad sesji w dniu 24.11.2017r. 
 
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. Podjęcie uchwał  w sprawie : 

 
1) zmiany Uchwały XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy; 
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły Podstawowej w Babicach obejmującej 

strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Babicach obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły 
podstawowej; 

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły Podstawowej w Górkach Śląskich 
obejmującej strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górkach Śląskich obejmującą strukturą organizacyjną te 
same klasy szkoły podstawowej; 

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej 
obejmującej strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturą organizacyjną te 
same klasy szkoły podstawowej. 

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 

3. Zakończenie sesji.  
 
 
Ad.2 
 
1) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Prokuratura Rejonowa w Raciborzu 

wezwała do usunięcia naruszenia prawa w związku z zapisem w uchwalonym Regulaminie  
dostarczania wody i odprowadzania ścieków dotyczącym wynagrodzenia przedsiębiorstwa za 
wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej; jest to stanowisko Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, że nielegalne są wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków dotyczące opłaty za ustalenie warunków technicznych przyłącza 
uchwalanych przez Radę Gminy, zapisy takie powinny być jedynie w uchwale Zarządu 
przedsiębiorstwa, takie pismo otrzymały wszystkie gminy, które mają w swych regulaminach te 
zapisy; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosem wstrzymującym się, 
przyjęła Uchwałę Nr LVIII-352-2017 w sprawie zmiany Uchwały XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z 
dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków; 
 
Na salę o godz. 0805 wszedł na salę radny Waldemar Wiesner. 
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2) Sekretarz Gminy przedstawił i omówił projekt uchwały; w związku z uwagami Wydziału 

Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącymi podejmowanych uchwał 
deklaratoryjnych i nie traktowaniu ich jako aktów prawa miejscowego; podjęte przez Radę 
Gminy Nędza uchwały powinny wchodzi w życie z dniem podjęcia, a nie wchodzić w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
 
Radny Julian Skwierczyński zwrócił uwagę na treść uzasadnienia uchwały, gdyż w 
poprzedniej uchwałach nie było § 5, tylko były cztery paragrafy, więc nie można dokonać 
zmian w zapisie § 5. 
 
Pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, 
przyjęła Uchwałę Nr LVIII-353-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców 
Śląskich w Nędzy. 
 

3) Pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, 
przyjęła Uchwałę Nr LVIII-354-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły 
Podstawowej w Babicach obejmującej strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Babicach obejmującą strukturą organizacyjną te 
same klasy szkoły podstawowej. 
 

4) Pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, 
przyjęła Uchwałę Nr LVIII-355-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły 
Podstawowej w Górkach Śląskich obejmującej strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły 
podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górkach Śląskich obejmującą strukturą 
organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. 

 
5) Pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, 
przyjęła Uchwałę Nr LVIII-356-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły 
Podstawowej w Zawadzie Książęcej obejmującej strukturę organizacyjną część klas sześcioletniej 
szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie Książęcej obejmującą strukturą 
organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. 
 

6) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały. Zmiana następuje pomiędzy 
zadaniami Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice – 
ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych” a „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie – ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni” o kwotę 10.000,00 
zł.; całe zadanie zrealizuje firma, która zrobiła projekt. Pytań nie zgłoszono; Przewodniczący 
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującym się, 
przyjęła Uchwałę Nr LVIII-357-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 
 
Radny Julian Skwierczyński zwrócił uwagę, że brak informacji w zatwierdzonym porządku obrad o 
uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
Przewodniczący Rady oraz Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego potwierdzili 
fakt omówienia i przegłosowania uchwały podczas Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w 
dniu 21 listopada 2017r.; wtedy radni otrzymali wniosek Wójta Gminy Nędza o włączenie do porządku 
obrad w dniu 24.11.2017r. uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza  
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Ad. 3 
 
Radny Jan Francus zapytał o kwestię związaną z podłączeniem Jankowic i Szymocic do oczyszczalni 
w Kuźni Raciborskiej zważywszy na fakt, iż w prasie ukazała się informacja, że miasto otrzymało 
6.000.000,00 zł na oczyszczalnię. 
 
Wójt Gminy odpowiedziała, że wszystko jest w trakcie tworzenia projektu. 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu, że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i wniosków 
zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 24 listopada 2017 roku godz. 0817 . 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała wz. Joanna Ratuszniak 


