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SESJA RADY GMINY NĘDZA
27.04.2015 roku
30
godz.15
PROTOKÓŁ NR IX / 2015
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
30 -

Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.15
stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 13 radnych ; nieobecni radny Piotr Kudla i radny Waldemar
Wiesner.
Przewodniczący RG odczytał treść wniosku Wójta Gminy z dnia 22.04.2015r. o zmianę w porządku
obrad; Wójt Gminy Anna Iskała powiedziała, że w uchwale należy wyszczególnić zapisy wskazujące
stowarzyszenie z siedzibą w Pietrowicach Wielkich ; nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący RG powiedział ,że radni otrzymali również pismo zmieniające podsumowanie
budżetu w przedłożonym projekcie uchwały; radny Julian Skwierczyński zapytał o jakie kwoty chodzi;
skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda
omówiła szczegółowe zmiany wynikające z
otrzymanych dotacji ; innych pytań nie zgłoszono.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie ) zatwierdziła porządek obrad sesji ,
który przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2015r. o zmianę w porządku obrad……..
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr VII / 2015 i Nr VIII / 2015 z poprzednich sesji .
3. NFORMACJA 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)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ;
referuje Prezes PK sp. z o.o. inż. Marek Niewrzoł;
przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2014 rok „
referuje kierownik GOPS mgr Bożena Polaczek
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;

Uchwała Nr 4100/V/61/2015 z dnia 8.04.2014r. V Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Zarządzenie Nr 0050.103.2015 Wójta Gminy Nędza z dn.13.04.4014r.w sprawie przekazania sprawozdania finansowego
gminy za 2014 rok;

DYSKUSJA
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok ;
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2014 rok ;
określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza;
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu;
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej sprzedawanej drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika
wieczystego;
zmieniająca Uchwałę Nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej
podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą
ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych ;
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego;
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014;
zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nędza;
powołania w skład Komisji Rewizyjnej przedstawiciela klubu radnych ;
przystąpienia Gminy Nędza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”

5a. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia kolejki wąskotorowej od PKP.–
dyskusja, przyjęcie stanowiska radnych do Protokołu sesji ….
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6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
1) SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ;
2) Szpital Rejonowy w Raciborzu - prośba o wsparcie finansowe na zakup karetki pogotowia ;
3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami „DOM’ – pismo z dnia 17.04.2015 o przejęcie na rzecz Gminy Nędza sieci
kanalizacyjnej obsługującej osiedle domków jednorodzinnych ……

8.

ZAMKNIĘCIE SESJI .

Ad. 2
Do Protokołu Nr VII / 2015 sesji w dniu 30.03.2015r. radni wnieśli następujące sprostowania:
 Przewodniczący RG sprostował zapis swojej wypowiedzi na str.4 ,że zgodnie ze statutem
to 15 mieszkańców może przygotować projekt uchwały , a nie decydować;
 Radny Norbert Gzuk przy wypowiedzi na str. 3 pkt 5 dot. rowu i kanalizacji chce
doprecyzowania zapisu , czemu służy rów ; przy wypowiedzi dot. dotacji dla rodziców do
żłobka chce doprecyzowania ,że dotacja przysługuje też w mieście; powiedział ,że na str.6
zapis powinien brzmieć, że rów nie został zaorany ,ale jest niedrożny ;
 Radny Julian Skwierczyński powiedział ,że w protokole powinno być dosłowne odnotowanie
zapisu z nagrania , dot. to pełnej wypowiedzi pani Wójt , odsyła do lektury .
Po dyskusji i stwierdzeniu ,że nie ma więcej merytorycznych uwag Przewodniczący RG poddał pod
głosowanie protokoły:
Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym
się zatwierdziła Protokół Nr VII / 2015 sesji w dniu 30.03.2015r.
Rada Gminy przy 13 głosujących ,13 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół Nr VIII / 2015
sesji nadzwyczajnej w dniu 9.04.2015r.

Ad. 3
Przewodniczący RG pełnił cotygodniowy dyżur.
Ad. 4
Radny Marian Gzuk zapytał o drogę dojazdową do pól w Ciechowicach ;Wójt Gminy potwierdziła ,że
była wizja lokalna w terenie ,taka jest procedura przy składaniu wniosku ; radny Julian Skwierczyński
zapytał o spotkanie w PKP z dyrektor Michalską ; Wójt Gminy powiedziała ,że PKP podtrzymuje
przekazanie terenu wąskotorówki z przeznaczeniem pod trasy rowerowe , z wyjątkiem obiektów
zabytkowych ,gdzie konieczna jest zgoda konserwatora zabytków , drugim poruszanym tematem to
położenie wzdłuż torów przewodów światłowodowych ;Przewodniczący RG zapytał ,czy była mowa o
kładkach w Nędzy; Wójt Gminy odpowiedziała ,że to inny temat ,na razie roboty są prowadzone w
Czechach ; radny Karol Kalemba zapytał ,czy zmieniły się wymagania wobec strażaków ochotników ;
Wójt Gminy odpowiedziała ,że trwają rozmowy dot. składania wspólnych ofert, w celu z zejścia z cen
za wykonane badania ; innych pytań nie zgłoszono.
Ad. 5
1)

Przewodniczący RG powiedział ,że szczegółowo omówiono taryfy na posiedzeniu Komisji
Finansów i Rozwoju Gospodarczego , która pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek;
radni nie mieli pytań do Prezesa PK inż. Marka Niewrzoła; skarbnik gminy poinformowała ,że
zgodnie z orzecznictwem RIO nie można pobierać opłaty za przyłącze ;radny Julian
Skwierczyński prosił o doprecyzowanie, że właścicielem do licznika jest zakład komunalny ;
innych pytań nie zgłoszono. Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy przy 13 głosujących ,13 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 55 / 2015
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę.
2)

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Karol Kalemba potwierdził ,że
przedłożone sprawozdanie kierownik GOPS mgr Bożena Polaczek omówiła na posiedzeniu ,
Komisja wydała pozytywną opinię; skarbnik gminy powiedziała ,że wydatki na pomoc
społeczną stanowią 13% budżetu gminy ; nie zgłoszono żadnych pytań. Przewodniczący RG
poddał projekt uchwały pod głosowanie .

Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 56 / 2015
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
za 2014 rok „ .
3)

Przewodniczący RG odczytał treść opinii RIO z dnia 8.04.2015r. ( w materiałach na sesję)
oraz treść pozytywnych opinii stałych Komisji z posiedzenia w dniu 7 kwietnia 2015r. (w
materiałach na sesję); Przewodniczący RG otworzył dyskusję; radni nie zgłosili żadnych
pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie .

Rada Gminy przy 13 głosujących , 11 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr IX / 57 / 2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

4)

Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię ; Przewodniczący RG
otworzył dyskusję; radni nie zgłosili żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt
uchwały pod głosowanie .

Rada Gminy przy 13 głosujących , 10 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr IX / 58 / 2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2014 rok .
5)

Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały; Przewodnicząca Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię ; Przewodniczący RG
otworzył dyskusję; radny Karol Kalemba powiedział ,że nie ma uwag do sprawozdania ,ale
nie ma tu podziału wg filii , jeżeli jest taki wzorzec to mógłby być przedstawiony ; skarbnik
gminy powiedziała ,że nie ma odrębnej ewidencji finansowej dla świetlic; radny Julian
Skwierczyński zapytał, ile GCK wydało środków na promocję swojej instytucji ,będzie to
interpelacja ; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie .

Rada Gminy przy 13 głosujących , 10 głosami za , 1 głosem przeciwnym i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr IX / 59 / 2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2014 rok .
6)

Wójt Gminy powiedziała ,że treść poprzedniej uchwały została zmieniona poprzez
wykreślenie zapisu „użyczenie” – wg nadzoru prawnego decyzja w zakresie użyczania należy
tylko i wyłącznie do Wójta Gminy , nie musi uzyskiwać zgody radnych ; Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię ;
radny Julian Skwierczyński powtórzył pytanie z poprzedniej sesji; od kiedy RG wyraża zgodę
na dzierżawę; innych pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie .

Rada Gminy przy 13 głosujących , 10 głosami za , 1 głosem przeciwnym i 2 głosami wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr IX / 60 / 2015 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
stanowiących własność Gminy Nędza .
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7)

Wójt Gminy powiedziała ,że działka obok Nr 1185 / 1 stanowi drogę dojazdową do studni ,
pozostałe działki są prywatne; ; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię ; pytań nie zgłoszono;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie .

Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 61 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
8)

Wójt Gminy powiedziała ,że użytkownik działek położonych w Zawadzie Ks. wystąpił z
wnioskiem o ich sprzedaż ,ma prawo pierwokupu , wycena to kwota 161 370,00 zł ,wg
przepisów obniża się cenę o wartość prawa użytkowania wieczystego ,jest to różnica minimalna kwota 97 145,00 ,różnica 64 625,00 zł, użytkownik płacić powinien jeszcze przez
81 lat i za 2016r. zapłaciłby 3 889,00 zł n, za rok 2016 kwotę 5 722,00 zł , takie są przepisy ,
jednak wartość inwestycji na gruncie gminy mogłaby przekroczyć wartość gruntu , zapisano
to również w uzasadnieniu do projektu uchwały ; Przewodniczący RG powiedział ,że np. za
10 lat daje to kwotę ok.50 tyś. zł ; Wójt Gminy powiedziała , że na pewno kwota sprzedaży
będzie wyższa niż 100 tyś. zł. działka w PZP przeznaczona jest pod usługi ; po dyskusji nie
merytorycznej Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie .

Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym
się ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 62 / 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej sprzedawanej drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9) Wójt Gminy powiedziała ,że Gmina w ramach Programu obejmuje profilaktyką czwórkę dzieci z
problemami po porażeniu mózgowym , każde otrzyma po 2 tyś. zł. na wczesną rehabilitację ;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię ; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie .
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 63 / 2015
zmieniającą Uchwałę Nr VII/45/2015 Rady Gminy Nędza z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie
udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą .
10) Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię ; radny Julian Skwierczyński zwrócił się z wnioskiem do skarbnik gminy ,aby
poinformować o zmianach diet na piśmie wszystkich sołtysów; skarbnik gminy odpowiedziała , że
sołtysi również otrzymują materiały na sesję ,po przyjęciu uchwały zostanie im przekazana ; radny
Jan Flut powiedział ,że np. Gmina Lyski wypłaca równo sołtysom po 5% od skasowanego podatku
innych pytań nie zgłoszono ;Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie .
Rada Gminy przy 13 głosujących , 9 głosami za, 1 głosem przeciwnym i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr IX / 64 / 2015 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje
dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
11) skarbnik gminy omówiła zasady udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Raciborskiego na kontynuację budowy z 2014 r. chodnika w Górkach Śląskich do granic
z Gminą Lyski; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię ; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały
pod głosowanie .
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 65 / 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego .
12) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany w uchwale budżetowej ; Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię ; radny
Norbert Gzuk zapytał o nową pozycję wydatków - żłobki ; Wójt Gminy potwierdziła , że trwają
wstępne przygotowania o pozyskanie środków zewnętrznych na utworzenie żłobka w Babicach ,
w budżecie nie było wkładu własnego , przygotowywane są niezbędne dokumenty ; radny Julian
Skwierczyński zapytał o rowy melioracyjne – co można zrobić za 15 tyś. zł ; Wójt Gminy
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potwierdziła ,że sporządzono wniosek do Wojewody o przekazanie rowów na rzecz Gminy ,dalej
nie można kontynuować na nie swoim gruncie , tak samo jest z faszynami ,były stare, uległy
zniszczeniu, o rów dbała osoba prywatna; radny Norbert Gzuk powiedział ,że należy
doprecyzować ,o jakie rowy chodzi –gminne, nie te przy drodze wojewódzkiej; więcej pytań nie
zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie .
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 66 / 2015
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014.
13) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej ;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię ; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie .
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 67 / 2015
zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
14) Przewodniczący RG powiedział ,że 17.04.2015R. wpłynął kolejny wniosek klubu radnych DLA
DOBRA GMINY NĘDZA o powiększenie składu Komisji Rewizyjnej ,z propozycją kandydatury
radnego Juliana Skwierczyńskiego ; Przewodniczący RG zapytał radnego Juliana Skwierczyńskiego ,
czy wyraża zgodę na kandydowanie; radny Julian Skwierczyński potwierdził ,że jego stanowisko się
nie zmieniło i zgadza się ,tak jak napisano we wniosku; Przewodniczący RG odczytał treść projektu
uchwały z nazwiskiem Juliana Skwierczyńskiego i poddał projekt uchwały pod głosowanie .
Rada Gminy przy 13 głosujących , 4 głosami za , 9 głosami przeciwnymi i 0 głosów wstrzymujących
się uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Rewizyjnej przedstawiciela klubu radnych
nie przyjęła.
15) Wójt Gminy powiedziała ,że tak jak zapisano w uzasadnieniu do przedłożonego projektu
uchwały należy przyjąć zapisy określające przynależność do grupy w Pietrowicach Wielkich ,od
2016 roku dla całej grupy zmieni się nazwa, ponadto będzie zmiana statutu , nowa rejestracja;
pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie .
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr IX / 68 / 2015
w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO
DLA ROZWOJU” .
Ad.5a
Wójt Gminy powiedziała, że stanowisko radnych w sprawie przejęcia wąskotorówki zostanie przyjęte
do protokołu; radny Norbert Gzuk zapytał ,czy przejęcie gruntów będzie nieodpłatne ;Wójt Gminy
potwierdziła ,że tak; radny Julian Skwierczyński zapytał ,czy przepust też będzie przejęty ;Wójt Gminy
odpowiedziała ,że nie , przejęcie będzie z wyłączeniem tego mostu , ul. Leśna należy do
Nadleśnictwa: Przewodniczący RG powiedział ,że najpierw należy grunty przejąć za darmo ,a potem
dalej prowadzić rozmowy ;radny Jan Francus dodał ,że po przejęciu trasa rowerowa może przedłużyć
się w kierunku elektrowni Rybnik ;radny Norbert Gzuk zapytał ,czy Kuźnia i Racibórz już podjęły
decyzje w tym zakresie ; Wójt Gminy odpowiedziała , że jest to kwestia czasu ,na razie nie ma decyzji;
radny Karol Kalemba powiedział ,że trzeba ustalić granice terenu PKP a Nadleśnictwa;
Przewodniczący RG zaproponował sesję wyjazdową trasą wąskotorówki –od Szymocic w kierunku
Rud; dyskusję zamknięto.
Przewodniczący RG odczytał treść stanowiska Rady Gminy o charakterze uchwały intencyjnej :
„Wyrazić zgodę na podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury
przejęcia przez Gminę Nędza gruntów składających się na kolejkę wąskotorową w obrębie gminy,
stanowiących własność PKP. Przejęcie nastąpi na cele publiczne tj. na ustanowienie dróg rowerowych
i poprowadzenie łączności publicznej (światłowodów).”
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Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym
się przyjęła stanowisko.
Ad. 6
Przewodniczący RG zapytał, czy radny Waldemar Wiesner otrzymał odpowiedź dot. areału żwirowni ;
Wójt Gminy potwierdziła ,że wysłano pismo z dokładnie określoną powierzchnią .
Radny Jan Francus zapytał ,czy Gmina planuje dołożyć się do zakupu karetki; Wójt Gminy
odpowiedziała ,że na razie brak środków.
Przewodniczący RG zapytał ,co dalej z placem zabaw ,jest to na razie 57 miejsce w rankingu gmin;
Wójt Gminy powiedziała ,że każdy wniosek przy kwalifikowaniu musi spełniać 4 warunki , za ilość
mieszkańców do 2 tyś. zł Nędza otrzymała 0 punktów (jest więcej mieszkańców), musimy czekać .
Radny Jan Francus podziękował całemu nowemu Zarządowi LKS w Górkach Śląskich , za to co robią
i za ich zaangażowanie przy pracach ,budynek jest nie do poznania .
Radny Norbert Gzuk:
1) powiedział ,że podawanie negatywnego przykładu wykorzystania funduszu sołeckiego w
Zawadzie Ks. na zakup pompy dla OSP nie jest uzasadnione, czy jest szansa na jej naprawę;
Wójt Gminy odpowiedziała ,że ta pompa jest używana tylko w czasie zawodów, nie w akcji,
ponadto straże mają już lepszy sprzęt;
2) zapytał o sprzątanie sali po tańcach Łęższczoka, jest tam po prostu brudno; Przewodniczący
RG powiedział ,że sala jest w użyczeniu OSP Zawada Ks. ,oni kasują za zabawy , więc
instruktor powinien zwrócić uwagę na to w jakim stanie sala jest zostawiana po próbach;
3) zapytał ,kiedy będzie prawidłowe oznakowanie drogi k/Kościoła ; Wójt Gminy odpowiedziała ,
że jest to droga wojewódzka ;
4) zapytał, czy droga do Łęższczoka ,którą wykarczowano będzie udostępniona ; Wójt Gminy
potwierdziła ,że jest to teren prywatny ,teraz obowiązuje zakaz ruchu, mogą poruszać się tam
tylko piesi.
5) zapytał Przewodniczącego RG o podstawę prawna zwoływania wspólnych posiedzeń komisji;
Przewodniczący RG odpowiedział ,że taka jest praktyka .
Przewodniczący RG zwrócił uwagę ,że na wszystkie teraz zgłaszane pytania odpowiedzieć może Wójt
Gminy w czasie codziennej pracy ,nie są to interpelacje.
Radny Julian Skwierczyński złożył na ręce Przewodniczącego RG dwie pisemne interpelacje - Nr 4
i Nr 5.
Ad. 7
Do przedstawionych pisemnych informacji radni nie wnieśli żadnych pytań.
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i wniosków
15
zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 27 kwietnia 2015 roku godz.17 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Tront

