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SESJA  
 RADY GMINY NĘDZA 

12.02.2018 roku 
godz.1500 

 

PROTOKÓŁ NR   LXII /  2018 
 
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 12 lutego 2018r. o wprowadzenie zmiany do 
porządku obrad wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy 
Nędza”. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzone do porządku obrad zmiany; 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się, 
zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 12.02.2018r. 
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał Komendanta Komisariatu w Kuźni Raciborskiej Henryka Linka 
oddając mu głos. 
 
Komendant Henryk Linek poinformował radnych, iż za dwa tygodnie odchodzi do cywila. Bardzo 
serdecznie podziękował Radzie Gminy oraz Pani Wójt za wiele lat dobrej współpracy oraz wsparcie 
nie tylko finansowe ale również merytoryczne. Zaznaczył, iż zostawia Gminę Nędza gminą bezpieczną 
i poprosił by o tym bezpieczeństwie nie zapominać. 
 
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym RG również podziękowali Komendantowi za wiele lat 
współpracy. 
 

1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Zatwierdzenie Protokołu Nr LX / 2017, LXI / 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) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących 

fundusz sołecki; 
2) przekazania środków finansowych dla Policji; 
3) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą Lyski w sprawie 

częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę; 

4) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza;  
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich”; 

7) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości; 
8) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości; 
9) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości; 
10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza; 
11) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza; 
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12) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 
stanowiącego własność Gminy Nędza; 

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

 
5a. Zatwierdzenie planu pracy na 2018 rok: 

• RADY GMINY NĘDZA; 

• Komisji Rewizyjnej; posiedzenie 04.01.2018 

• Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego; posiedzenie 19.01.2018 

• Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; posiedzenie 16.01.2018 

• Komisji Oświaty i Sportu; posiedzenie 15.01.2017 
 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
 
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 
za 2017 rok. 

2) Pismo  Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018r. dotyczące uzgodnienia 
projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego 
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 

3) Wniosek z dnia 29.01.2018r. skierowany do Urzędu Wojewódzkiego przez radnego Jana 
Francus o ponowne dofinansowanie grobu ofiar wojny w Górkach Śląskich. 

 
 8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 
 
Ad.2 
 
Przewodniczący Rady Gminy wniósł uwagę i poprosił o uzupełnienie protokołu o słowa, które 
wypowiedział przed głosowaniem nad uchwałą budżetową na stronie 3 w pkt 6 protokołu, iż zagłosuje 
przeciwko ze względu na prezesa i z uwagi na to wszystko co robi dla klubu sportowego.  
 
Rada Gminy przy 15 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 1 głosem wstrzymującym 
się; zatwierdziła Protokół Nr LX / 2017 sesji z dnia 18 grudnia 2017r. z uwagą Przewodniczącego 
Rady Gminy. 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących, 13 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 1 głosem wstrzymującym 
się; jeden radny nie brał udziału w głosowaniu; zatwierdziła Protokół Nr LXI / 2017 sesji z dnia 29 
grudnia 2017r. 
  
Ad.3 
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad.4 
Radny Jan Francus zapytał o pkt. 15; Wójt Gminy wyjaśniła, iż sprawa dotyczy granic a konkretnie 
słupa granicznego przy ulicy Drzymały a posesjami dwóch osób fizycznych. 
 
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 15 głosujących , 9 głosami za, 5 głosami przeciw,  1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LXII-374-2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 
 

2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Julian Skwierczyński 
zapytał ile w zeszłym roku policja z Raciborza wykonała służb za te przekazane przez nas 
środki zaproponował również, aby w uchwale dodać że służbę będą pełnić policjanci z Kuźni 
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Raciborskiej, Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż takie szczegóły będzie określało porozumienie z 
Komendantem dodając, iż art. 13 ustawy o policji mówi, iż porozumienie jest zawarte z 
Komendą Powiatową; Radny Karol Kalemba zwrócił uwagę radnemu Julianowi 
Skwierczyńskiemu, iż na ostatnim posiedzeniu komisji Komendant Henryk Linek właśnie za te 
przekazane środki podziękował, tak więc jak widać służę dodatkową pełnią policjanci z Kuźni 
Raciborskiej; 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 LXII-375-2018 w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Policji. 
 

3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż jest to uporządkowanie 
stanu faktycznego ze stanem jaki funkcjonuje przez wiele lat; Radny Norbert Gzuk zwrócił 
uwagę, iż skoro Gmina Nędza ponosi jakieś koszty związane z dostarczaniem wody dla 
mieszkańców innej gminy to Gmina Lyski powinna pokryć te poniesione przez nas koszty; 
Przewodniczący RG zapytał jak teraz będzie wyglądało ustalanie taryf w obecnym stanie 
prawnym; Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż biorąc pod uwagę sprawozdanie finansowe za 
ostatnie trzy lata a w szczególności ostatni rok, taryfa będzie ustalana na trzy lata, tak jak 
spółka zawnioskuje w wód polskich tak po postępowaniu wyjaśniającym będzie ustalona 
taryfa; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię; 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 LXII-376-2018 w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza a Gminą Lyski w sprawie częściowego przejęcia przez 
Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
 

4) 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 15 głosujących , 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LXII-377-2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy 
Nędza. 
 

5) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Radny Norbert Gzuk 
zapytał o przyjmowanie wniosków na listę rezerwową na projekt związany z odnawialnymi 
źródłami energii; Wójt Gminy wyjaśniła, iż lista rezerwowa już jest zamknięta; Radny Norbert 
Gzuk zapytał czy oprócz pokrycia przez mieszkańca podatku vat będzie tez podatek od osób 
fizycznych; Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż po pięciu latach od trwania projektu będzie 
obowiązywał podatek od darowizn; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących, 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr LXII-378-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nędza. 
 

6) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały; Radny Julian Skwierczyński zapytał czy w tytule nie 
powinna być przywołana uchwała wcześniejsza; Radca Prawny Józef Waligóra odpowiedział, 
iż nie trzeba; 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 LXII-379-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą 
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”. 
 

7) Wójt Gminy omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż jest to już jedna z ostatnich działek 
dotyczących ulicy Tuwima; pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
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Rada Gminy przy 15 głosujących, 15 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr LXII-380-2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w 
drodze darowizny nieruchomości. 
 

8) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż jest to ulica Pomiarowa 
znajdująca się naprzeciw ulicy Tuwima; Radny Norbert Gzuk zwrócił uwagę, iż patrząc na 
mapkę widać, że w pasie drogowym znajdują się zabudowania; Wójt Gminy wyjaśniła, iż 
głównych celem porządkowania jest umożliwienie dostępu do drogi publicznej tych 
poszczególnych nieruchomości; 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 LXII-381-2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 
rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości. 
 

9) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż to już jest ostatnia działka 
stanowiąca ulicę Tuwima; 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 LXII-382-2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 
rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości. 
 

10) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż dotyczy ulicy Sadowej; 
wyjaśniła również, iż wiele lat temu właściciele nieruchomości zawarli umowę ustną na, którą 
niema żadnych dokumentów, dotyczącą zamiany działek tak więc jedyna rzecz jaka możemy 
zrobić to wystawić tę działkę na sprzedaż. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXII-383-2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza. 
 

11) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż jest to lokal w tzw. domach 
celnych sprzedawany w drodze przetargu; 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 LXII-384-2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza. 
 

12) Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż jest to lokal w tzw. domach 
celnych sprzedawany w drodze bezprzetargowej z bonifikatą na rzecz najemcy; 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 LXII-385-2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy 
Nędza. 
 

13) Sekretarz Gminy przedstawił i omówił projekt uchwały wyjaśniając, iż wydział nadzoru 
prawnego poprosił w ramach autokorekty o naniesienie braku odniesienia do Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz uściślenie realizatorów programu do działających 
tylko na terenie Gminy Nędza; 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 LXII-386-2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 
Gminy Nędza”. 
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Ad.5a 
Do przedłożonych do zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok radni nie wnieśli żadnych uwag. Rada 
Gminy zatwierdziła poszczególne plany pracy następująco: 
 

1) PLAN PRACY RADY GMINY NĘDZA; 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się zatwierdziła Plan Pracy Rady Gminy Nędza. 
 

2) Komisji Rewizyjnej; 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej. 
 

3) Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego; 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się zatwierdziła Plan Pracy Komisji Finansów. 
 

4) Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się zatwierdziła Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. 
 

5) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami 
wstrzymującymi się zatwierdziła Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Ad. 6 
Wójt Gminy poinformowała radnych, iż Wojewoda Śląski uchylił Państwu Cieśla pozwolenie na 
budowę na terenie w Zawadzie Książęcej. Pokazało to, iż plan zagospodarowania przestrzennego jest 
święty. Cała sprawa wróciła do pierwszej instancji czyli do starosty. 
 
Radny Norbert Gzuk wniósł prośbę odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi, by móc dać 
mieszkańcom możliwość oddawania odpadów zielonych za dodatkową opłatą; Wójt wyjaśniła, iż taka 
możliwość jest, dzwoni się do firmy i oni takie płatne worki dostarczają. 
 
Przewodniczący RG zapytał o godziny urzędowania PSZOK-u; Wójt Gminy wyjaśniła, iż nic się nie 
zmieniło ale jak najbardziej na stronie internetowej oraz w kolejnym wydaniu gazety samorządowej 
zostanie taka informacja zamieszczona. 
 
Przewodniczący RG zwrócił uwagę na drzewo i wrastające korzenie przy ulicy Jesionowej; Wójt 
Gminy wyjaśniła, iż tym musi się zająć powiat. 
 
Przewodniczący RG zauważył również, iż działania jakie zrobiła firma, wykopy w Babicach przy ul. 
Piaskowej pod światłowód pozostawiają wiele do życzenia. 
 
Radny Jan Francus zapytał o projekt dotyczący parków krajobrazowych; Wójt Gminy odpowiedziała, iż 
jeśli ktoś ma jakieś uwagi to można je zgłaszać i gmina przekaże je dalej. 
 
Radny Julian Skwierczyński zapytał co będzie dalej z pismem dwóch matek odnośnie żłobków; Wójt 
Gminy odpowiedziała, iż pójdziemy w kierunku pomocy w otwarciu żłobków prywatnych. 
 
Sołtys Nędzy Stefan Kurzydem poinformował jak czynny jest PSZOK, i zapytał co się dzieje z ulicą 
Ustronną; Wójt Gminy odpowiedziała, iż przejmowanie na rzecz gminy jest w trakcie. 
 
Radny Kalemba Karol zapytał o wyremontowany mostek od Szymocic do ulicy Sosnowej czy  jest on 
dostępny dla wszystkich; Wójt Gminy odpowiedziała, iż jest to droga leśna jak na razie nie ma tam 
ruchu ogólnego samochodowego. 
 
Ad.7 
Nie rozpatrywano 
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Ad.8 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i 
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 12 lutego 2018 roku godz. 1630 . 
 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk 


