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SESJA
RADY GMINY NĘDZA
05.12.2017 roku
godz.1431
PROTOKÓŁ NR LIX / 2017
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1431 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych; nieobecni radni Gzuk Norbert.
Radni otrzymali wniosek Wójta Gminy z dnia 05 grudnia 2017 roku wraz z uzasadnieniem i
proponowanym porządkiem obrad sesji. Wójt wyjaśniła, iż jej wniosek jest spowodowanym wnioskiem
mieszkańca do niej, koszty wynikające ze zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pokryje
wnioskodawca.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad;
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za , 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się,
przyjęła porządek obrad sesji w dniu 05.12.2017r.
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu LVII / 2017, LVIII / 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) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty;
2) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego
obszaru.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
1) Interpelacja Nr 6/2017 radnego Juliana Skwierczyńskiego – pismo Nr ID.720.164.2017
2) Interpelacja Nr 7/2017 radnego Juliana Skwierczyńskiego – pismo Nr ID.720.169.2017
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminnych jednostek organizacyjnych- szkół i
przedszkoli za poprzedni rok szkolny 2016/2017.
2. Pismo Nr 2093/17/N Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.
8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
Wójt Gminy uroczyście podziękowała i pogratulowała sołtysowi i radzie sołeckiej z sołectwa Łęg za
zajęcie bardzo zaszczytnych miejsc w plebiscycie Dziennika Zachodniego na sołtysa i sołectwa roku
2017, gdzie Pani Gizela Nowak (sołtys) zajęła III miejsce jako sołtys roku 2017 w powiecie raciborskim
zaś sołectwo Łęg zajęło I miejsce jako sołectwo roku 2017 w powiecie raciborskim. Zaznaczyła, iż
dzisiejszy dzień jest takim dniem, że można podziękować tak młodym ludziom, że promocja gminy i
promocja sołectwa Łęg była praktycznie wszędzie widoczna. Zostały wręczone podziękowania i
gratulacje od Wójta Gminy oraz Rady Gminy Nędza.
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Rada sołecka wraz z Panią sołtys serdecznie podziękowała za takie uznanie ze strony Wójta Gminy
oraz Rady Gminy.
Ad.2
Rada Gminy przy 13 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 1 głosem wstrzymującym
się, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu; zatwierdziła Protokół Nr LVII / 2017 sesji z dnia 6 listopada
2017r.
Przewodniczący RG wyjaśnił, iż zaistniał błąd w protokole spowodowany jego przeoczeniem,
ponieważ wniosek Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji w dniu
24.10.2017r. uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został wszystkim radnym
przedłożony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 21.11.2017r., na które się spóźnił.
Zaproponował by zapis ze strony drugiej wprowadzić na stronie pierwszej w pkt. 2 ppkt 6.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi
się, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu; zatwierdziła Protokół Nr LVIII / 2017 sesji z dnia 24
listopada 2017r.
Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur .
Ad.4
Radny Jan Francus zapytał o pkt 3; Wójt Gminy odpowiedział, iż firma Semper Power zajmuje się
przygotowaniem dokumentacji jaką my jako gmina wraz z innymi gminami chcemy złożyć by
uczestniczyć w projekcie na dofinansowanie rzeczy związanych z ekologią czyli do instalacji
solarnych, fotowoltaicznych na piece ekologiczne czy też pompy ciepła. Dofinansowanie ma być w
wysokości 85% a 15% środki mieszkańca plus VAT. Chcemy przystąpić do projektu z innymi gminami
by jak największa ilość mieszkańców mogła z niego skorzystać. Wójt poinformowała, iż 11 grudnia
odbędzie się spotkanie dla mieszkańców z przedstawicielami firmy, na które będzie można przyjść i
zadać pytania.
Obecny na sesji radny powiatowy Andrzej Chroboczek wyjaśnił, iż mało ludzi ostatnio brało udział w
projekcie wymiany kotła, ponieważ było tam obostrzenie konieczności złomowania starego pieca, a
dużo ludzi jednak jeszcze nie wierzy w automatykę i elektronikę i chyba chcieli mieć taką
przysłowiową „furtkę bezpieczeństwa”.
Radny Jan Francus zapytał czego dotyczył punkt 9; Wójt Gminy odpowiedziała, iż było to spotkanie w
Urzędzie Marszałkowskim dotyczące podsumowania konkursu dla obiektów sportowych na szczeblu
wojewódzkim typowanych przez starostów, łącznie było zgłoszonych 60 klubów a z tego wybrano 12
laureatów z najlepszą infrastrukturą w tym LKS Nędza.
Ad. 5
1) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały, który również wcześniej szczegółowo
był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji; radny Waldemar Wiesner zapytał czy cos się
zmieniło w zakresie finansowania gospodarki odpadami, czy z budżetu gminy można
dokładać środki finansowe bo kiedyś nie było wolno dokładać; Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż
można dokładać środki finansowe z budżetu gminy i kwota ta jest nieograniczona;
Przewodniczący RG dodał, że próbowaliśmy już wszystkiego i ostatni przetarg pokazał, że
wpływu na cenę nie mamy żadnego; Przewodniczący RG zauważył, że może tylko wyjście, że
sami byśmy zbierali i utylizowali te odpady dałoby jakiś efekt; radny Waldemar Wiesner
zaznaczył, iż to co się dzieje w całym powiecie raciborskim jeśli przeanalizujemy wszystkie
przetargi w okolicznych gminach to sytuacja w której bardzo dużo produkujemy śmieci, a
mogłoby ich być zdecydowanie mniej i pytanie czy mieszkańcy tak dużo produkują czy coś
innego jest na rzeczy; radny powiatowy Andrzej Chroboczek zapytał czy gmina rozważała
czipowanie koszy; radny Waldemar Wiesner zauważył, iż są takie gminy, które bardzo dobrze
radzą sobie z gospodarką odpadami ponieważ tworzą związki międzygminne ale to już jest
„poważny zawodnik”, pojedyncze gminy nie mają szans nic zdziałać; Przewodniczący Rady
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy przy 14 głosujących, 11 głosami za, 1 głosem przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się,
przyjęła Uchwałę Nr LIX-358-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Wójt Gminy wyjaśniła iż kwota w
wydatkach przeznaczona na zakup samochodu związana jest z tym, iż nasz żółty bus nie
przeszedł przeglądu z powodu korozji jest niezdany do użytku, radny Julian Skwierczyński
zapytał czy była konserwacja nadwozia, Wójt Gminy odpowiedziała że cały czas
systematycznie; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LIX-359-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
1518 z sali narad wyszedł radny Jan Francus
1520 do sali narad wrócił radny Jan Francus
Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się,
przyjęła Uchwałę Nr LIX-360-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
4) Wójt Gminy omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż jest to obszar w Babicach, który przy
zmianach w planach jakie robiliśmy nie był w ogóle ruszany, ponieważ nie było w tym zakresie
żadnych wniosków, dotyczy działki nr 446 która w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jest oznaczona jako teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych i by móc tam wybudować dom jednorodzinny trzeba mieć
uprawnienia rolnicze – być rolnikiem ale po szkole o takim kierunku co jest związane z tą
nową ustawą dotyczącą obrotu ziemi, wnioskodawca złożył wniosek zaznaczając, iż pokryje
wszystkie koszty związane ze zmianą planu w tym zakresie; Julian Skwierczyński zapytał jaka
jest powierzchnia tej działki i co znajduje się na działce nr 447; Wójt odpowiedziała, iż w tym
momencie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, pewnie ma gdzieś około trzydzieści
arów a wokół tej działki są same domy; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LIX-361-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice
w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.
Ad.6
Wójt Gminy poprosiła radnych o chwilę czasu; poinformowała radnych, iż notorycznie jest pomawiana
i obrażana przez radnego Juliana Skwierczyńskiego, który notorycznie pisze na nią mnóstwo skarg,
które kończą się odrzuceniem; odczytała kilkanaście wyroków tylko z roku 2017, które sąd odrzucił,
oddalił, odmówił wszczęcia itd. Są to fakty potwierdzające, iż ciągłe zarzuty wobec mnie jakie kieruje
radny Julian Skwierczyński są nieprawdziwe. Wójt Gminy omówiła również sytuację dotyczącą Pana
Kuski oraz Państwa Cieśla. Wójt wyjaśniła, iż przeczytała to wszystko na dowód, że naprawdę jej
cierpliwość jest bardzo duża, ale przykre są takie nieprawdziwe pomówienia i oszczerstwa.
Sekretarz Gminy omówił przebieg postępowania jak również również wyrok w sprawie zmiany statutu
gminy nędza w zakresie składu komisji rewizyjnej, w stosunku do której przewodniczący klubu
radnych „Dla Dobra Gminy Nędza” radny Norbert Gzuk złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę odrzucił.
Radny Jan Francus zapytał radnego Juliana Skwierczyńskiego, iż jako świadek w jego sprawie
chciałby wiedzieć jaki zapadł wyrok w Sądzie Rejonowym w Raciborzu w związku z wydarzeniami
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jakie miały miejsce 18 sierpnia 2014 roku w tym budynku; radny Julian Skwierczyński zalecił radnemu
by ten zwrócił się z tym pytaniem do sądu.
Radny Jan Francus zapytał Panią Wójt czy będzie coś robione w Górkach z tą drogą przy
nadleśnictwie; Wójt Gminy odpowiedziała, iż dopiero w chwili kiedy zostanie wpisana własność w
księgi wieczyste cokolwiek będzie robione.
Radna Gizela Marondel zapytała o zakończenie remontu ulicy Sobieskiego; Przewodniczący RG
odpowiedział, iż tak jak na tablicy pisze do końca czerwca 2018 roku co Wójt Gminy potwierdziła.
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 5 grudnia 2017 roku godz. 1555 .

Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

