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SESJA RADY GMINY NĘDZA 
18.12.2017 roku 

godz.1500 

 

PROTOKÓŁ NR   LX /  2017 
 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 1500 - stwierdzając 
prawomocność obrad; na sesję przybyło 15 radnych. 
 
Radni otrzymali wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2017r. o wprowadzenie zmiany do 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał: 
- w sprawie zmiany Uchwały Nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego; 
- zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza; 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
- w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii 
poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie  Gmin Partnerskich”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzone do porządku obrad zmiany: Rada 
Gminy przy 15 głosujących, 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się; zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 18.12.2017r. 
 
PORZĄDEK OBRAD (po zmianie): 
 
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad; 
 
2. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Nr LIX / 2017 – z poprzedniej sesji. 
 
3. INFORMACJA PRZEWODNICZACEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie 
między sesyjnym.  
 
4. SPRAWOZDANIE WÓJTA o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z 
wykonania uchwał Rady Gminy. 
 
5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE: 
1) zmiany Uchwały Nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego; 
2) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza; 
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
4) przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą 

jakości środowiska naturalnego na terenie  Gmin Partnerskich”; 
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 

• Uchwała V Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                  
Nr 4200/V/166/2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza 
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.                                            

6) Uchwała Budżetowa na rok 2018; 

• Uchwała V Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                      
Nr 4200/V/164/2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza 
projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi; 

• Uchwała V Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                         
Nr 4200/165/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 
1.876.156,62 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Nędza. 

7) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza". 

 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
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7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 

1) Pismo Nr KOI.1410.226.2017 z dnia 27.11.2017r. Wojewody Śląskiego wraz odpowiedzią 
Pismo Nr 1510.10.2017 z dnia 4.12.2017r. 

2) Pismo z dnia 27 listopada 2017r. Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława 
Tyszki. 

 
8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
 
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Wójt, która wyraziła wyrazy uznania dla Patryka 
Grzegorzewicza jego rodziców oraz trenerów Beaty Szyjka i Piotra Morka oraz wręczyła młodemu 
sportowcowi dodatkowo nagrodę finansową za wybitne osiągnięcia w lekkoatletyce na Mistrzostwach 
Polski w wysokości 2 tys. zł. Patryk Grzegorzewicz zajął II miejsce w sztafecie 4x100m oraz III miejsce 
w biegu na 300 m na Mistrzostwach Polski U-16. 
 
Ad. 2 
Rada Gminy przy 15 głosujących, 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującym się; zatwierdziła Protokół Nr LIX / 2017 z sesji z dnia 5 grudnia 2017 roku . 
 
Ad. 3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad. 4. 
Pytań nie zgłoszono. 
 
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 14 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się, 
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu przyjęła Uchwałę Nr LX-362-2017 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr LII-299-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Raciborskiego. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmiany uchwały budżetowej;  
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 15 głosujących , 11 głosami za , 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LX-363-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy 
Nędza. 
 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nędza; 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 15 głosujących , 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LX-364-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 
 

4) Skarbnik Gminy opowiedziała i przedstawiła radnym projekt; 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 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LX-365-2017 w sprawie przystąpienia do partnerstwa na 
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rzecz realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na 
terenie  Gmin Partnerskich”. 
 

5) Skarbnik Gminy opowiedziała i przedstawiła radnym projekt uchwały, wyjaśniając 
jednocześnie uwagę zawartą w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wynika ze 
wskaźnika bezpieczeństwa; Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; 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 15 głosujących , 11 głosami za, 1 głosem przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LX-366-2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 

6) Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek grupy radnych o dokonanie zmian w projekcie 
uchwały budżetowej; Radny Julian Skwierczyński zapytał czy przy takiej zmianie i takim 
wniosku wnioskodawcy nie powinni wskazać na jakie drogi i w których sołectwach mają być 
przesunięte środki; Przewodniczący wyjaśnił, iż wnioskodawca wyjaśnił że środki mają być 
przesunięte na drogi gminne w Górkach Śląskich, a my w budżetowej klasyfikacji mamy 
wydatki na drogi gminne ogólnie; 
Radny Norbert Gzuk zwrócił uwagę przed głosowaniem nad wnioskiem złożonym przez grupę 
radnych na zadania funduszu sołeckiego, oraz na zwrócenie uwagi, iż to będzie 300 tysięcy 
złotych a nie tylko 150 tysięcy złotych, a nie tak dawno przeznaczyliśmy 200 tysięcy złotych z 
dofinansowaniem 100 tysięcznym na takie obiekty w Nędzy;  
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Norberta Gzuka dlaczego podczas posiedzenia 
komisji gdzie był budżet omawiany i te 150 tysięcy złotych tam już było ujęte wstrzymał się od 
głosowania;  Radny Krystian Krótki zaapelował do radnych wnioskodawców aby zapoznali się 
dokładnie z działalnością klubu oraz działalnością prezesa Porwoła ponieważ bardzo dużo 
pieniędzy jest dla klubu pozyskiwane od sponsorów niemniej jednak oczywiście gmina 
również bardzo dużo pomaga; 
Radny Waldemar Wiesner wyjaśnił, iż wniosek jest nieprecyzyjny, ponieważ nie zawiera 
dokładnych danych na jakie mają być przekazane środki, nie wskazuje działu, rozdziału 
paragrafu; 
Radca prawny Józef Waligóra wyjaśnił, iż nie ma przeciwskazań by taki wniosek był bardzo 
ogólnie skonstruowany, natomiast na pewno trzeba go przegłosować; 

 
15 45 Przewodniczący RG zarządził 5 minut przerwy w obradach. 
 
1550  Przewodniczący RG wznowił obrady. 

 
Przewodniczący RG poddał wniosek formalny grupy radnych pod głosowanie na podstawie      
§ 56 ust. 1. pkt 1 Statutu Gminy Nędza dotyczącego zmiany w projekcie Budżetu Gminy 
Nędza na 2018 rok – zmniejszyć wydatki majątkowe w rozdziale 92601 obiekty sportowe o 
kwotę 150 tysięcy złotych oraz zwiększyć wydatki majątkowe w rozdziale 60016 drogi gminne 
publiczne o kwotę 150 tysięcy złotych; radny Krystian Krótki zwrócił uwagę radnym, iż 
przegłosowując ten wniosek zabierzecie ludziom możliwość i chęć działania społecznie na 
wsiach. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 8 głosami za, 7 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
zagłosowała, iż wniosek został przyjęty. 
  
1555  z sali narad wyszedł radny Krystian Krótki 
 
Radny Waldemar Wiesner złożył wniosek formalny do projektu budżetu na 2018 rok o zmniejszenie 
wydatków w rozdziale 75023 Urzędy Gmin o kwotę 150 tysięcy złotych a zwiększenie wydatków o tę 
samą kwotę w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe. 
Przewodniczący RG poddał wniosek formalny pod głosowanie; 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 4 głosami za, 10 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
zagłosowała, iż wniosek został odrzucony. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol 
potwierdziła pozytywną opinię; Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła radnym projekt uchwały 
Budżetowej na rok 2018; Radny Jan Francus zapytał co zrobić by głosowanie nad tak ważną 
uchwałą było imienne; Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż nie jest to możliwe ustawa takiego 
głosowania nie przewiduje; Radny Norbert Gzuk zwrócił, uwagę, iż brak jest w budżecie 
planów dotyczących wydatków na meliorację czy dobra kultury; Przewodniczący Rady Gminy 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 10 głosami za, 4 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LX-367-2018 w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2018. 
 

Wójt gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały dotyczący przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 jest 
programem przyjmowanym co roku, który reguluje ustawa; 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 LX-368-2017 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza”. 
 
 
Ad. 6 
Przewodniczący RG zaapelował do radnych by na kolejnej sesji zebrać dobrowolne środki finansowe 
wśród radnych na rzecz wychowanka przedszkola w Nędzy chorego Kacperka, dla którego w ostatnim 
czasie odbył się koncert charytatywny w Raciborzu. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, iż najprawdopodobniej kolejna sesja będzie 29 grudnia 2017 roku o 
godzinie 730. 
 
Radny Francus odniósł się do pism dołączonych w materiałach, wyrażając swoje niezadowolenie 
ponieważ komisja została oczerniona. 
 
Radny Norbert Gzuk zabierając głos, zaznaczył, iż nie jest autorem tego pisma, ale wyjaśnił, iż 
czytając artykuł w Nowinach wywnioskował, iż bez pomiarów nie rozstrzygniemy tego sporu i tutaj 
błędnie została rozpatrzona skarga. 
 
Wójt Gminy zaznaczyła, iż ta sprawa przeszła również przez ręce prokuratury, która również stoi na 
stanowisku, iż jeśli mieszkaniec nie zgadza się z pomiarem, ponieważ jest on nieprawidłowy powinien 
to udowodnić. 
 
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 18 grudnia 2017 roku godz. 1620 . 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


