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SESJA
RADY GMINY NĘDZA
25.06.2018 roku
godz.1500
PROTOKÓŁ NR LXVIII / 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 13 radnych; nieobecny radny Gzuk Norbert.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad;
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się, zatwierdziła porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 25.06.2018r.
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr LXVI/ 2018 , LXVII/2018 - 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) przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) zmiany Uchwały Nr LVII-335-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 20182022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy;
3) ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Nędza;
4) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
Ad.2
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi
się zatwierdziła Protokół Nr LXVI / 2018 sesji z dnia 25 maja 2018 r.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 0 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi
się zatwierdziła Protokół Nr LXVII / 2018 sesji z dnia 8 czerwca 2018 r.
Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur.
Ad.4
Radny Jan Francus zapytał o pkt. 8 sprawozdania dotyczący aktu notarialnego w Ciechowicach, czy
to chodzi o sprzedaż drugiej części przedszkola ; Wójt Gminy potwierdziła, że akt dotyczył starego
przedszkola w Ciechowicach;
Radny Jan Francus zapytał posiedzenie Fundacji na Rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu; Wójt
Gminy odpowiedziała, iż w związku z końcem kadencji osób rządzących odbyło się to spotkanie, które
również dotyczyło udzielenia absolutorium dla zarządu;
Radny Jan Francus zapytał również czy Pani Wójt jest zadowolona z obchodów 110-lecia LKS Nędza;
Wójt Gminy odpowiedziała, iż dawno nie widziała tak zorganizowanej imprezy, która zgromadziła taką
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ilość ludzi chcących i umiejących się ze sobą bardzo dobrze bawić, atmosfera była bardzo rodzinna
pokazująca ogromne związanie tych ludzi z klubem, którzy przyjechali na te obchody również z bardzo
daleka;
Radna Gizela Marondel zapytała jakich nieruchomości dotyczyły akty notarialne darowizny i sprzedaży
wpisane w sprawozdaniu; Wójt Gminy wyjaśniła, iż między innymi części ul. Tuwima w Nędzy oraz w
Górkach Śląskich dwóch działek.
Radny Marian Gzuk zapytał, czy tu koło urzędu powstaje sklep Dino; Wójt Gminy wyjaśniła, iż sklep
Dino ma docelowo powstać naprzeciw szkoły podstawowej w Nędzy i będzie umieszczony równolegle
do drogi.
Ad. 5
1) Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż taka
uchwała będzie podejmowana pierwszy raz dotyczy przygotowania projektu zgodnie ze
zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
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 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr LXVIII-419-2018 w sprawie przygotowania projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając, iż zmiana dotyczy
uporządkowania nazwy zadania zgodnie z wnioskiem; 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 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXVIII-420-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-3352017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały wyjaśniając zagrożenie jakie niesie za
sobą niepodjęcie takiej uchwały; Przewodniczący RG złożył wniosek formalny przedstawiając
dokładne kwoty dotyczące wynagrodzenia wójta Gminy Nędza tj. wynagrodzenie zasadnicze
4 700,00 zł, dodatek funkcyjny 1 900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznej kwoty
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; Przewodniczący Rady Gminy poddał
pod głosowanie wniosek formalny;
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się, przyjęła wniosek formalny złożony przez Przewodniczącego Rady Gminy w
sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Nędza.
1527 z sali narad wyszedł radny Krystian Krótki
pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się,
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu przyjęła Uchwałę Nr LXVIII-421-2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta Gminy Nędza.
1528 do sali narad wrócił radny Krystian Krótki
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.
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Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr LXVIII-422-2018 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; pytań nie zgłoszono;
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr LXVIII-423-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nędza.
Ad. 6
Wójt Gminy zaproponowała by wszyscy radni wybrali się wraz z nią na tereny gdzie jest budowana
oczyszczalnia ścieków w Ciechowicach, ponieważ już została podpisana umowa.
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 25 czerwca 2018 roku godz. 1548 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

