
 1 

SESJA RADY GMINY NĘDZA 
30.03.2015 roku 

godz.15
30 

 

PROTOKÓŁ NR   VII /  2015 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.15

30 - 
stwierdzając 

prawomocność obrad; na sesję przybyło 15 radnych . 
 

Radni otrzymali na sesji zmieniony projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV-18-2014 RG Nędza w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza (autopoprawkę do projektu uchwały) . 
 
Radny Julian Skwierczyński zgłosił wniosek  o wycofanie projektu uchwały ( w porządku obrad pkt 5 
ppkt 7)  dotyczący funduszu sołeckiego. Przewodniczący RG poddał wniosek radnego pod 
głosowanie; Rada Gminy przy 15 głosujących , 5 głosami za, 10 głosami przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących się wniosku  radnego Juliana Skwierczyńskiego nie przyjęła. 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 11 głosami za, 2 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się 
zatwierdziła porządek obrad ,który przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad. 

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY – WNIOSEK Wójta Gminy z dn. 30.03.2015 
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr  VI / 15  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) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nędza w roku 2015” 

2) udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą; 

3) przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry ; 

4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu -  działka Nr 322/2 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu -  działka Nr  499/9 ,Nr 500/1 i Nr 500/3 

6) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nedza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. 
z siedzibą w Nędzy ; 

7) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki 

8) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014; 

9) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nędza; autopoprawka 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek; 

6.  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

7.  WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE . 
1) SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014; 
2) UCHWALA Nr 4200-V-57-2015 y dnia 17 marca 2015r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o 

możliwości spłaty przez Gminę Nędza pożyczki długoterminowej  z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 
380 653,00zł… ….. 

3) Uchwała Nr 4/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku z dnia 6.2.2015r w sprawie poparcia skargi złożonej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez Gminę 
Kuźnia Raciborska i Gminę Nędza… 

4) Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się „ w Krakowie- prośba o wsparcie finansowe…….. 
5) Kuria Diecezjalna w Gliwicach – zaproszenie dla radnych …………… 
6) II Wicewojewoda Śląski – apel o dalszą pomoc Polakom pozostałym na Wschodzie (repatriacja – pomoc dla Gmin do 

wysokości 165 tyś. zł na jedną rodzinę).. 

8.  ZAMKNIĘCIE sesji.                 
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Ad.2 
 

Radny Julian Skwierczyński powiedział ,że na str.8 Protokołu nie zapisano jego pełnej wypowiedzi dot. 
działalności sołtys z Zawady Ks. – było to zakończone stwierdzeniem „ za co tej Pani dziękować „ ; 
Radny Karol Kalemba na str.7 Protokołu zapisano w wypowiedzi „ wykonanie chodnika” on zaś pytał o 
„wykonanie nawierzchni drogi 919”; innych uwag nie zgłoszono. 
 

Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół Nr VI / 15 sesji 
w dniu 23 lutego 2015 roku. 
 
Ad.3 
 

Przewodniczący RG pełnił cotygodniowy dyżur. 
 
Ad.4 
 

Radny Jan Francus zapytał ilu jest w Gminie pszczelarzy ;Wójt Gminy odpowiedziała ,że szkolenie 
odbywało się dla całego powiatu raciborskiego i rybnickiego ,uczestniczyło w nim ok.100 osób; radny 
Julian Skwierczyński zapytał ,jaki był temat szkolenia dla pszczelarzy: Wójt Gminy odpowiedziała ,że 
dotyczyło to szczególnie chorób pszczół ;Przewodniczący RG zapytał ,czy nowy odbiorca odpadów 
komunalnych Komart zmienił zasady ;Wójt Gminy odpowiedziała ,że jest zachowana taka sama forma 
wywozu; radny Waldemar Wiesner zapytał,   jaka jest realizacja uchwały nr VI/37/2015; Wójt Gminy 
odpowiedziała ,że wg nowych zasad jeszcze nie były przygotowywane umowy , jedynie w drodze 
przetargu na dzierżawę gruntu rolnego spisano dwie umowy ,po sesji można uzyskać dokładne dane; 
radny Julian Skwierczyński zapytał ,jaką uzyskano cenę dzierżawy ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że 
poda dane zgodnie z protokołem komisji; radny Piotr Kudla zapytał ,czy Komart będzie wywoził sam 
śmieci; Wójt Gminy potwierdziła ,że jest też podwykonawca usług;  radny Marian Gzuk zapytał o 
kosze; Wójt Gminy potwierdziła ,że w ramach wewnętrznych ustaleń firmy zawarły porozumienie z PK; 
innych pytań nie zgłoszono.  
 
Ad.5 
 

1) Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały ; Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Karol Kalemba potwierdził pozytywną opinię; nie zgłoszono 
żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr VII / 44/ 2015 
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2015”  . 
 

2) Wójt Gminy powiedziała ,że Program realizowany jest od 2013 roku i dotyczy wczesnej 
rehabilitacji dzieci ; Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały ; Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Karol Kalemba potwierdził pozytywną opinię; 
nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr VII / 45/ 2015 
w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą. 
 

3) Przewodniczący RG powiedział ,że Gmina już do Stowarzyszenia należała, ale wystąpiła z 
niego; Wójt Gminy potwierdziła ,że Gmina wystąpiła ze Stowarzyszenia 28 lutego 2005 roku ,  
Stowarzyszenie prowadzi bardzo szeroką działalność i warto wykorzystać kolejną szansę na 
pozyskiwanie środków ,do wglądu są materiały dot. działalności Stowarzyszenia ; 
Przewodniczący RG  powiedział ,że można starać się o podwójne dofinansowanie z czeską 
stroną; skarbnik gminy powiedziała ,że składka roczna to ok. 5 625 zł; radny Piotr Kudla 
zapytał, czy Gmina ma już przygotowany Program; Wójt Gminy odpowiedziała ,że jest 
zatrudniona Pani ,która takie programy przygotowuje, złożono już 5-6 wniosków ; radny 
Norbert Gzuk powiedział ,że inna jest tu płaszczyzna współpracy ; nie zgłoszono więcej pytań; 
Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 
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Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za , 0 głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się  
przyjęła Uchwałę Nr VII / 46/ 2015 w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do Stowarzyszenia Gmin 
Dorzecza Górnej Odry . 
 

4) Wójt Gminy  potwierdziła, że działka o pow. 1 ara nie jest Gminie potrzebna ,ale jest dwóch 
właścicieli gruntów przyległych ,więc będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż działki; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną 
opinię; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr VII / 47/ 2015 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu . 
 
 

5) Wójt Gminy powiedziała ,że jest to rów i działka ,rowy kończą się na działce nr 194, w toku 
komunalizacji Gmina otrzymała te rowy od Wojewody(Skarbu Państwa) ,są Gminie niepotrzebne , 
na działce też nie wybudujemy niczego, ponadto rowy zasilają stawy z rzeki Suminy; radny Julian 
Skwierczyński zapytał ilu jest chętnych; Wójt Gminy odpowiedziała ,że gdy Gmina ogłasza 
przetarg to wtedy przyjmuje oferty, taka jest procedura; radny Julian Skwierczyński powiedział 
Wójt Gminy ,że jak zwykle  ,że „ nie jest to na sygnał społeczny ,ale moja inicjatywa” Wójt Gminy 
odpowiedziała radnemu „stąpa Pan po cienkim lodzie”; radny Norbert Gzuk zapytał ,czemu służy 
ten rów; skarbnik gminy stwierdziła, że zgodnie z prawem wodnym utrzymywanie rowów to 
obowiązek Gminy , właściciel lub spółka wodna za to odpowiada, w Gminie nie ma spółki wodnej ; 
innych pytań nie zgłoszono;  Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za , 0 głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się  
przyjęła Uchwałę Nr VII / 48/ 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
przetargu . 
 

6)  skarbnik gminy powiedziała ,że teraz Gmina posiada 2 523 udziały  , Spółka zwróciła się o 
dodatkowe 200 udziałów, stara się o pozyskanie środków na termomodernizację budynku 
administracyjnego i stacji uzdatniania wody , ponadto na docieplenie i wymianę c.o.; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną 
opinię; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 15 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr VII / 49/ 2015 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do 
Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy . 
 

7) skarbnik gminy powiedziała ,że maksymalny limit zwrotu to 132 mln zł , do 2016 roku z 
budżetu Państwa limit zmniejszy się do 129 mln, takie są informacje otrzymane ze Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, wydatki to ok.371 mln , kwota zwrotu to tylko 1/3 , a nie 40% , 
mechanizm korygujący zmniejszono do 37,87%, ta tendencja w dół utrzymuje się w kolejnych 
okresach ; Wójt Gminy powiedziała ,że wszystkie małe zakupy możliwe do zrealizowania ze 
środków f. sołeckiego zostały zrealizowane, w nowym regulaminie o ich podziale decydować 
ma sołtys, rada sołecka i 15 mieszkańców, od 2016 roku realizowana będzie inwestycja i tam 
będą potrzebne środki , do f. sołeckiego zawsze można wrócić w następnych latach  , zakup 
np. kserokopiarki  dla Zawady Ks. czy motopompy dla OSP skończył się tym ,że nikt tego nie 
chce, , ksero stoi w świetlicy nieużywane ,zaś remont motopompy to kolejne 5,6 tyś. zł; 
Przewodniczący RG powiedział ,że do zadań Gmina i tak musi dołożyć, np. środki na ul. Polną 
w Łęgu wystarczą tylko na dokumentację; Wójt Gminy powiedziała ,że f. sołecki w 2015r. to 
ok. 140 tyś. zł – zwrot to ok.40 tyś. zł; Przewodniczący RG powiedział ,że korzystając z 
funduszy europejskich można zyskać większe dofinansowanie ,przy zaangażowaniu tych 
samych środków, zaś środki f. sołeckiego lepiej dołożyć do kanalizacji; sołtys wsi Łęg  Gizela 
Nowak powiedziała ,że f. sołecki jest potrzebny i nie można go likwidować; radny Marian Gzuk 
powiedział ,że w Ciechowicach roboty są prowadzone krok po kroku , likwidacja f. sołeckiego 
uniemożliwi realizację zaplanowanych zadań; Wójt Gminy powiedziała ,że nawet 1/10 zadania 
nie została tam sfinansowana z f. sołeckiego , dużo więcej środków dołożono bezpośrednio z 
budżetu ; radny Julian Skwierczyński powiedział ,że po pierwsze to „ został sfałszowany 
protokół z Zebrania Wiejskiego w Zawadzie Ks. „, gdyby zaś ksero było w Bibliotece , czynnej 
8 godzin ,nie świetlicy czynnej 1 godzinę ,latem zaś wcale, to jak z niego korzystać ; Wójt 
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Gminy  powiedziała ,że niesprecyzowano ,gdzie ksero ma stać, decyduje o tym dyrektor, 
wiadomo ,że był to rok wyborczy,  ksero było potrzebne; radny Krystian Krótki  powiedział ,że 
najpoważniejszym argumentem za zlikwidowaniem funduszu to nie powinna być oszczędność, 
nie wszystko robione jest za te pieniądze, jest także zaangażowanie i aktywizacja całej 
społeczności , dlatego nie rozumie celu likwidacji funduszu; Wójt Gminy powiedziała ,że przez 
rok środków z funduszu nie można tknąć , a i tak % udziału funduszu w realizacji takich zadań 
jak budynek LKS  jest znikomy ; Przewodniczący RG powiedział ,że za 120 tyś. można 
wykonać inwestycję np. konkretny odcinek nowej drogi; radny Krystian Krótki powiedział ,że 
zaoszczędzimy ,ale wydamy na coś innego , te rzeczy w sołectwach nie są niepotrzebne,  
rozumiem że te małe rzeczy nie będą już robione; Wójt Gminy powiedziała ,że np. za 3 tyś. 
zaplanowano naprawę dróg, Gmina i tak musi dołożyć; radny Karol Kalemba ( i sołtys 
Szymocic) stwierdził ,że był zawsze orędownikiem funduszu , jednak widzi ,że społeczeństwa 
w naszych wioskach nie dorosły do tego , aby decydować ,jak wydać pieniądze z funduszu,  w 
Szymocicach najpierw były konsultacje w Wójtem,  potem z mieszkańcami  i nigdy nie było 
kłótni ,więc przychyla się do projektu uchwały o likwidacji funduszu; radny Norbert Gzuk 
powiedział ,że małe rzeczy też są potrzebne, trzeba starać się ,aby ksero znalazło się w 
bibliotece , chodnik koło Kościoła ,też mała rzecz, to są małe wydatki ,nie trzeba czekać na 
zwrot z funduszy  ; Przewodniczący RG powiedział ,że na uchwale są podpisy sołtysa i 
maksymalnie 15 mieszkańców , zapytał czy oni mają decydować; sołtys Gizela Nowak 
powiedziała ,że mieszkańcy mają prawo decydować ,to jest minimum , sołtysi są w takim razie 
niepotrzebni , mieszkańcy bardzo się tym buntują; Przewodniczący RG odpowiedział ,że 
mieszkańcy decydują poprzez swoich radnych;  sołtys Gizela Nowak powiedziała ,że nic w 
zamian nie zaproponowano  ; radny Karol Kalemba powiedział ,że co roku sołtys przygotowuje 
plan finansowo-rzeczowy i przychodzi z nim do Wójta ; Wójt Gminy powiedziała ,że nic 
sołectwom, nie zostanie odebrane ;Przewodniczący RG powiedział ,że sprawdził się wspólny 
zakup namiotu , na razie uchwała dotyczy roku 2016, potem znowu można wrócić do f. 
sołeckiego; Wójt Gminy powiedziała ,że dożynki też można było finansować z f. sołeckiego ,a 
zawsze były to środki Gminy;  sołtys Monika Jacheć powiedziała ,że te np. załatane 3 dziury w 
drodze też są ważne dla mieszkańców ; Przewodniczący RG powiedział, że w Zawadzie Ks. 
drogi dojazdowe do pól to kilkaset  tysięcy złotych ; radny Julian Skwierczyński powiedział ,że  
wiadomo ,że to nie jest robienie nowej drogi ,ale Rada Sołecka wykorzystała zawsze te 
pieniądze, wystarczy im ;  
Przewodniczący RG nie udzielał obecnym dalszego głosu – o godz. 16

35
 ogłosił przerwę w 

obradach , radni wrócili na salę obrad o godz.16
45

.   
            Radny Waldemar Wiesner powiedział ,że ta dyskusja to licytacja ,które decyzje są lepsze,   
            jednoosobowe, czy małej garstki mieszkańców, radni dyskutują o małych kwotach a na   
             poprzedniej sesji zarezerwowali 1 mln zł na docieplenie starych budynków przy szkole  
             w Nędzy  , czy jedne pomysły są dobre , a drugie złe , zaapelował do radnych aby zgodnie  
            z własnym sumieniem  odpowiedzieć , czy f. sołecki jest potrzebny ; radny Jan Flut zapytał ,  
            czy radny to zapewniał ,gdy był  przewodniczącym tej rady ; radny Krystian Krótki stwierdził ,że  
            coś co jest dobre to trzeba to zniszczyć; Wójt Gminy powiedziała ,że znowu jest tu populizm  
           radnego Wiesner, my staramy  się pozyskać środki ,dostajemy pożyczki , nie trzeba tu  
           przypominać ,że nikt nie pobiera zaliczki na 3 miesiące , nie mówi się tu o innych rzeczach bo  
           to niewygodne, Zawada Ks. dostała największe dofinansowanie , ponadto przy większości  
           decyzji , które były bardzo niepopularne okazywało się ,że są bardzo korzystne ; radny Norbert  
           Gzuk powiedział ,że dwie sesje do tyłu dyskutowano nad chodnikiem w Łęgu ; Wójt Gminy  
            powiedziała ,że nie udało się sprzedać budynku w Łęgu ,więc temat jest nieaktualny ;   
            Przewodniczący RG stwierdził ,że dalsza tu dyskusja radnych nie ma merytorycznego               
           odniesienia do projektu uchwały i zamknął dyskusję.  

Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 
 

Rada Gminy przy 15 głosujących , 10 głosami za, 5 głosami przeciw i 0 głosów wstrzymujących się 
przyjęła Uchwałę Nr VII / 50 / 2015 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki . 
 
Radny Krystian Krótki opuścił o godz.16

55
 salę obrad , wrócił o godz. 16

59 
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8) skarbnik gminy omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok ; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną 
opinię; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr VII / 51 / 2015  zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr 
IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014; 
 

9) skarbnik gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ; radny Julian 
Skwierczyński zapytał ,jak to się dzieje, że autopoprawka do projektu uchwały nie przeszła przez 
Komisję Finansów ; Przewodniczący RG odpowiedział ,że radni zgodnie autopoprawkę 
wprowadzili do porządku obrad; radny Julian Skwierczyński stwierdził ,że każda zmiana musi być 
zaopiniowana; skarbnik gminy odpowiedziała ,że z przepisów taki obowiązek nie wynika; 
Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 12 głosami za, 0 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi się 
przyjęła Uchwałę Nr VII / 52 / 2015  zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 
29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 

 
10)  radny Norbert Gzuk potwierdził ,że mieszkając w Gminie od Miasta również otrzymał dotację : 
Wójt Gminy potwierdziła ,że jest to dotacja w wysokości 100,00 zł dofinansowania do żłobka na 
każde dziecko; radny Julian Skwierczyński zapytał ,jak brzmi zapis § 1 po dokonanej zmianie; 
skarbnik gminy odczytała treść § 1 ; nie zgłoszono więcej pytań; Przewodniczący RG poddał 
uchwałę pod głosowanie. 

 
 
Rada Gminy przy 15 głosujących , 14 głosami za, 0 głosami przeciw i 1  głosem wstrzymującym się 
przyjęła Uchwałę Nr VII / 53 / 2015  zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek 
 
Ad.6 
 
Radny Julian Skwierczyński : 

1) odczytał treść Interpelacji nr 3 w sprawie braku rzetelnej i pełnej informacji publicznej  , o którą 
wystąpił w formie interpelacji nr 1/2015 na poprzedniej sesji : chodzi mu o dane z naboru w 
zakresie wykształcenia bądź uprawnień zawodowych kandydata…. 

 
Przewodniczący RG po dyskusji poinformował radnego Juliana Skwierczyńskiego ,że interpelacje 
można składać ustnie  na sesji lub pisemnie, ale nie w obu tych formach ;  złożone teraz pismo 
zostanie jutro  odesłane kurierem na adres radnego, tak jak poprzednia interpelacja nr 1/2015. 
 

Radny Waldemar Wiesner powiedział ,że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie zgłoszone na sesji , „o 
ile powiększył się obszar eksploatacji żwiru  objęty nowym PZP Babic”; Wójt Gminy potwierdziła ,że 
pismo zostało wysłane (w piątek) areał zwiększył się o 16 ha. 
 
Radny Marian Gzuk: 

1) zapytał o rowy na ul. Kanałowej do ul. Raciborskiej w Ciechowicach, czy będą dalej 
prowadzone prace ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że rów to własność Skarbu Państwa, 
pozostałe rowy odtwarza na swoich polach nowy właściciel . 

 
Radna Gizela Marondel opuściła salę obrad –godz.17

06
. 

 
Radny Karol Kalemba odpowiadając na informację zgłoszoną w czasie sesji  stwierdził ,że to nie 
Szymocice odebrały mandat radnego wsi Nędza, ale Zawada Książęca, która miała tylko 1 radnego. 
 
Radny Norbert Gzuk : 

1) potwierdził ,że otrzymał pismo dotyczące kanalizacji sanitarnej w Gminie ,ale dane są 
przerażające , jeżeli wg kosztorysu I etap pochłonie 73mln , to przy udziale pół na pół – 
zakładając ,że będą dotacje , to jest to inwestycja na 35 lat dla tak małej Gminy; Wójt Gminy 
odpowiedziała , że przy budowie kanalizacji najważniejsze to pozyskiwanie środków 
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zewnętrznych , nie można z uporem maniaka tylko wszystko  krytykować ; Przewodniczący 
RG dodał ,że jest to typowa sprawa do dyskutowania na komisjach , ale zdanie radnych jest 
takie ,że to też nie jest zadaniem komisji; radny Norbert Gzuk powiedział ,że jest się nad czym 
zastanawiać, skoro na poprzedniej sesji wójt Pietrowic Wielkich potwierdził koszt kanalizacji w 
Gminie za ok.22 -25 mln zł  i skanalizowano 92% Gminy ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że taka 
koncepcja została przyjęta w naszej Gminie ,inne rozwiązania jeszcze nie były w tym czasie  
znane, radny Norbert Gzuk stwierdził ,że należy się teraz zastanowić ,którą drogą iść ; Wójt 
Gminy potwierdziła ,że należy to ale zrobić rzetelnie, bez populizmu ;Przewodniczący RG 
powiedział ,że za 2,7 mln zł gotowe już są Ciechowice. 

2) zapytał ,czy będzie dofinansowanie do procesji konnej w Zawadzie Ks.; Wójt Gminy 
potwierdziła ,że jak zawsze 100% środków daje  Gmina. 

3) wnioskował o ustawienie tablic ogłoszeniowych – obok sołtysa, obok tablicy turystycznej , 
koszt jest niewielki; 

4) poinformował ,że ogrodzenie boiska od strony Łęższczoka stoi w wodzie ,bo został tam 
zakopany rów i nie można odprowadzić wody; Wójt Gminy potwierdziła ,że rów został 
zaorany. 

 
Radny Julian Skwierczyński : 

1) zapytał ,czy Wójt Gminy pozwoliła zniszczyć faszynowanie rowów od Zawady Ks. do 
Łęższczoka ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że rowy są własnością Skarbu Państwa-Starostwa i 
Gmina nie ma możliwości ingerowania w cudze prawa; 

2) zapytał ,czy Gmina będzie zapraszać repatriantów; Wójt Gminy odpowiedziała ,że nie ma 
możliwości zapewnienia im pracy w Gminie. 

 
Radny Norbert Gzuk w imieniu Klubu Radnych życzył wszystkim radosnych ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH. 
 

Ad.7 
 

Do przedłożonych pism radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań. 
 
 
Ad.8 
 

Wójt Gminy złożyła radnym życzenia spokoju, wyciszenia ,zdrowia i zadowolenia. 
 

Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i wniosków 
zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 30 marca 2015r. godz.17

25
. 

 
Na tym Protokół zakończono. 
 
Protokołowała K. Tront 


