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SESJA
RADY GMINY NĘDZA
23.04.2018 roku
godz.1500
PROTOKÓŁ NR LXV/ 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 12 radnych; nieobecni radni Krótki Krystian, Skwierczyński
Julian, Wiesner Waldemar.
Radni otrzymali wnioski Wójta Gminy Nędza z dnia 23 kwietnia 2018r. o wprowadzenie zmian do
porządku obrad wraz z projektami uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „ Budowa oczyszczalni
ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice;
2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzone do porządku obrad zmiany;
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się, zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 23.04.2018r.
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr LXIII / 2018 i Nr LXIV - z poprzedniej 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) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu;
 Uchwała Nr 4200/V/54/2018 z dnia 22 marca 2018 roku V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;
 Opinie Komisji Rewizyjnej
 Opinie Komisji Finansów
 Opinie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
 Opinie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2) zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „ Budowa
oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”;
3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
5) wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy
Nędza na udziały w nieruchomościach stanowiących współwłasność osób fizycznych;
6) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych
właścicieli działki nr 297/1 obrębu Ciechowice na nieruchomości własności Gminy Nędza
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2018”.
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9) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
1) Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Nędza
8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
Ad.2
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciwnym, 0 głosami
wstrzymującymi się; zatwierdziła Protokół Nr LXIII / 2018 sesji z dnia 19 marca 2018r.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciwnym, 1 głosem wstrzymującym się;
zatwierdziła Protokół Nr LXIV / 2018 sesji z dnia 28 marca 2018r.
Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur.
Ad.4
Radny Gzuk Marian zapytał o pkt. 11 – czego dotyczyło spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim; Wójt
Gminy wyjaśniła, iż 2018 rok jest rokiem „Odry” – tak zadecydował Urząd Marszałkowski, w spotkaniu
uczestniczyły gminy z terenów nadodrzańskich, chodziło o to by dostarczyć informacje na temat
ciekawych miejsc czy też wydarzeń kulturalnych, z których później powstanie ciekawy folder na temat
tego co można zobaczyć czy zwiedzić płynąc np. wzdłuż Odry.
Ad. 5
1) Przewodniczący RG poinformował o wydaniu pozytywnych opinii przez wszystkie Komisje
Stałe Rady Gminy Nędza oraz odczytał Uchwałę Nr 4200/V/54/2018 z dnia 5 kwietnia 2018
roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wyrażającą
pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; Radny Norbert Gzuk
wyraził swoją opinię i podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi finansów jakie gmina poniosła
w 2017 roku, wspomniał o nieprzekonywujących przesłankach odrzucenia fiszek z Zawady
Książęcej dotyczących programu rewitalizacji gminy, wspomniał, iż przeszły firmy, fiszki i
przedsiębiorstwa zaprzyjaźnione z gminą jak np. fiszki LKS-u w Nędzy w którym działa
Przewodniczący RG, zwrócił uwagę na nienależyte rozpatrzenie skargi dotyczącej wykonania
remontu bez poszanowania terenu prywatnego; Wójt Gminy całą sprawę wyjaśniła, i poprosiła
o niepowtarzanie fałszywych oskarżeń, wszystko było robione zgodnie z mapami, wytycznymi
geodezyjnymi przez uprawnione do tego osoby; Przewodniczący RG wyjaśnił, iż nigdy nie
wypierał się, że działa w LKS Nędza ale nie jest w zarządzie, wyjaśnił, iż program rewitalizacji
dotyczy centrum gminy i kolejny raz wytłumaczył, że fiszki z Zawady Książęcej nie przeszły
ponieważ to sołectwo leży poza obszarem rewitalizacji, dodał również, iż to właśnie w
wystąpieniach radnego Norberta Gzuka funkcjonuje prywata jak np. w sytuacji wniosku
autorstwa jego córki dotyczącego dopłat do żłobków i w wielu innych sytuacjach;
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 12 głosujących , 10 głosami za, 2 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr LXV-400-2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady
Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LXV-401-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza
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z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania
pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”.
3) 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 12 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LXV-402-2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy
Nędza.
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 12 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr LXV-403-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
5) Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest to uchwała związana z podejmowaną niedawno uchwałą, która
dotyczy nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Łęgu gdzie połowa należy do gminy
połowa do osoby prywatnej, właściciel nieruchomości zwrócił się do gminy z propozycją, iż
chciałby dokonać zamiany z dopłatą- gmina pole osoba fizyczna dom; pytań nie zgłoszono;
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosem
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr LXV-404-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nędza na udziały w nieruchomościach
stanowiących współwłasność osób fizycznych.
6) Wójt Gminy wyjaśniła, iż jest to konsekwencja również podjętej wcześniej uchwały dotyczącej
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Ciechowicach tj. starego
przedszkola; przetarg został rozstrzygnięty i teraz należy uporządkować sytuację prawną z
przejazdem przez nieruchomość będącą własnością gminy, ponieważ sprzedana
nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
1535 z sali narad wyszedł radny Jan Francus
1537 do sali narad wrócił radny Jan Francus
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosem
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr LXV-405-2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
prawa służebności przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 297/1 obrębu Ciechowice
na nieruchomości własności Gminy Nędza.
7) Wójt Gminy wyjaśniła, iż ta działka była własnością skarbu państwa teraz przeszła na
własność gminy w drodze komunalizacji i zostanie po podjęciu tej uchwały wystawiona na
sprzedaż w drodze przetargu; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXV-406-2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.
8) Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały, wyjaśniając, iż zmiany dokonane w podjętej
przez radę już wcześniej uchwale podyktowane są uwagami wydziału nadzoru prawnego,
które szczegółowo omówił; Radny Gzuk stwierdził, że nie może się zgodzić z zapisem do
dwóch miejsc po przecinku danej kwoty kiedy mówimy, iż jest to kwota około; Sekretarz
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Gminy dopowiedział, iż zapis został tak został skonstruowany, jak sugerował wydział nadzoru
prawnego; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXV-407-2018 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Nędza w roku 2018”.
9) Sekretarz Gminy przedstawił i omówił projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXV-408-2018 zmieniającą uchwałę w sprawie podziały
Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Ad. 6
Radny Jan Francus, poinformował, iż dostał odpowiedzi na dwie złożone przez siebie interpelacje,
które nie do końca go satysfakcjonują; radny zapytał również, na prośbę mieszkańca sołectwa Górki
Śląskie o plany dotyczące gazu; Wójt Gminy wyjaśnił, iż aktualnie jesteśmy na tym pierwszym etapie
czyli na etapie projektu poprowadzenia gazu w kierunku Kuźni Raciborskiej ale przez Zawadę i
Ciechowice i według przyjętych terminów ma to być zakończone do 2019 roku; radny Jan Francus
poinformował również, iż 13 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy i odczytał protokół z tegoż oto
posiedzenia.
Radny Karol Kalemba zapytał, czy wiadomo coś na temat zasięgu telefonii komórkowych, ponieważ
od tygodnia jest znacznie pogorszony; Wójt Gminy poinformowała, iż żadne tego typu informacje do
gminy nie dotarły.
Radny Norbert Gzuk zapytał czy w tym roku będą realizowane w Zawadzie jakiekolwiek działania
melioracyjne; Wójt Gminy odpowiedziała, iż jak tylko zostanie dokładnie uregulowana i wyjaśniona
sprawa z sytuacją prawa wodnego będą podjęte działania; radny zapytał również o bardzo zły stan
drogi prowadzącej na Orzeszków; Wójt Gminy odpowiedziała, iż jest to właśnie ten element, o który
walczy z właścicielami tych nieruchomości.
Przewodniczący RG zapytał właściciela drogi dojazdowej do Łężczoka wzdłuż kolei; Wójt
odpowiedziała, iż właścicielem jest kolej.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, iż dnia 9 kwietnia 2018 roku radny Julian
Skwierczyński złożył na piśmie rezygnację z pełnienia funkcji radnego. Z uwagi fakt powołania się na
nieistniejący artykuł z ordynacji wyborczej zostało do radnego wystosowane pismo, na które do dnia
dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi. W dniu dzisiejszym zostało wystosowane pismo do
Komisarza Wyborczego z informacją oraz całą dokumentacją dotyczącą rezygnacji radnego Juliana
Skwierczyńskiego.
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 23 kwietnia 2018 roku godz. 1610 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

