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SESJA RADY GMINY NĘDZA 
25.05.2015 roku 

godz.9
00 

 

PROTOKÓŁ NR   X /  2015 
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.9

00 - 
stwierdzając 

prawomocność obrad; na sesję przybyło 13 radnych ; nieobecni radny Brunon Bluszcz i radna Gizela 
Marondel . 
Do porządku obrad nie wniesiono wniosków.  
Rada Gminy przy 13 głosujących ,13 głosami za ( jednogłośnie) zatwierdziła porządek obrad ,który 
przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr IX / 2015 z  poprzedniej 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) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok; 
a) Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014r. (zał. Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.69.2015 WG 

Nędza z dnia 16 marca 2015r. )  

b) wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 kwietnia 2015r.  do Rady Gminy Nędza o udzielenie 
Wójtowi Gminy Nędza absolutorium za 2014 rok; 

c) opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 kwietnia 2015 roku ; 
d) Uchwała Nr 4100/ V /76 / 2015 z dnia 17 kwietnia 2015r.  V Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Nędza; 

2) zmieniająca Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku  
       w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego ; 
3) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 

2014; 
4) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; 
 
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone  interpelacje.                                               

1) radny Julian Skwierczyński – Interpelacja nr 4/2015 – odpowiedź Nr MKK 680.7.2015 

                                                                   Interpelacja nr 5/2015 – odpowiedź Nr WG.0003.1.2015 

7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE . 
1) Sąd Okręgowy w Gliwicach- wybory ławników na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2016roku; 

 

8. ZAMKNIĘCIE SESJI . 
 
O godz.9

02
  na salę obrad weszła radna Gizela Marondel. 

 
Ad.2 
 
Radny Norbert Gzuk wniósł uwagi do Protokołu : 

 na str.2 pytał ,” czy dotacja z Miasta  przysługuje rodzicom w Gminie; Wójt odpowiedziała ,że 
tamta dotacja jest na żłobek, a w Gminie na dziecko”; 

 na str.6 wypowiedź była szersza- pompa w Babicach i Górkach Śl. jest wykorzystywana, 
chodziło mu o informacje dot. czasu pracy tej pompy;  
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 na str.6 -  nie pytał o oznakowanie drogi ,ale zadał pytanie ,kiedy będzie oznakowane 
przejście dla pieszych. 

 
Radny Julian Skwierczyński  stwierdził, że na str.3 zapis jego wypowiedzi powinien brzmieć: „ od kiedy 
to Rada Gminy wyraża zgodę na pozbywanie się decyzji o dzierżawach „. 
 
Przewodniczący RG sprostował swoją wypowiedź zapisaną na str.6:  OSP Zawada Ks.  strażacy „nie 
zarządzają salą , ale organizują zabawy”. 
 
Innych uwag nie zgłoszono. 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie )  zatwierdziła Protokół Nr IX / 2015 
sesji w dniu 27 kwietnia 2015roku.  
 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący RG pełnił cotygodniowy dyżur . 
 
Ad.4 
 
Radny Norbert Gzuk zapytał o grupę zakupową energii i audyt;  Wójt Gminy Anna Iskała potwierdziła , 
że tworzą ją Gminy z powiatu raciborskiego i cieszyńskiego ,oprócz Raciborza , ta Firma ma wyłonić 
najtańszego dostawcę energii , audyt innowacyjno-technologiczny przeprowadziła Górnośląska 
Agencja , wypełniona została ankieta nt. głównych zadań; Przewodniczący RG zapytał o spotkanie z 
konserwatorem zabytków; Wójt Gminy potwierdziła ,że wstępnie został ustalony termin wizji lokalnej 
od Markowic do Suminy , Kuźnia R. też jest zainteresowana wyznaczeniem ścieżek rowerowych , w 
sprawie światłowodów również były wstępne ustalenia .  
 
Ad.5 
 

1) Przewodniczący RG powiedział ,że radni szczegółowo zapoznali się z treścią przedłożonych 
dokumentów , Komisja Rewizyjna  przygotowała wniosek i opinię , RIO w Katowicach 
(zgodnie z uchwałą) wydało pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej .  

 
Przewodniczący RG otworzył dyskusję;  
Radny Julian Skwierczyński odczytał następujące pytania : czy można udzielić absolutorium Wójtowi, 
który niszczy inicjatywy i zapał społeczny lokalnych ,sołeckich społeczności ?  czy można udzielić 
absolutorium Wójtowi, który gnębi ludzi mających odmienne poglądy ? czy można udzielić 
absolutorium Wójtowi, ,dla którego demokracja gminna jest poligonem do tworzenia dyktatury i tyranii?  
czy można udzielić absolutorium Wójtowi, która zmienia granice terytorium gminy ? 
Przewodniczący RG zapytał ,czy radni mają pytania dotyczące absolutorium, które jak wynika z treści 
projektu uchwały dotyczy tylko i wyłącznie wykonania budżetu gminy za 2014 rok ;  
Radny Norbert Gzuk powiedział ,że trudno mu się wypowiedzieć ,gdyż jako przewodniczący klubu 
radnych  w składzie Komisji Rewizyjnej nie ma przedstawiciela klubu,   pomimo dwóch złożonych 
wniosków;  
Przewodniczący RG powiedział ,że klub ma pięciu członków ,więc są jeszcze cztery możliwości ,nikt 
klubowi nie zabronił zgłaszania kolejnego kandydata; 
Przewodniczący RG zamknął dyskusję. 
Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały i poddał uchwałę pod głosowanie. 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 9 głosami za , 5 głosami przeciw, 0 głosów wstrzymujących się przyjęła 
Uchwałę Nr X / 69 /2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2014 rok. 
 
Przewodniczący RG pogratulował Wójt Gminy . 
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2) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda omówiła treść przedłożonego projektu uchwały ; 
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła 
pozytywną opinię ; radny Julian Skwierczyński zapytał ,czym się różnią słowa „budowa”, a 
„wykonanie” ; Wójt Gminy powiedziała ,że jest to kwestia formalna , zapis musi być tożsamy z 
zapisem  zadania Powiatu ; Przewodniczący RG dodał ,że do materiałów dołączono pismo 
pracownika merytorycznego UG ; radny Jan Francus wyraził zdziwienie słowami radnego 
Juliana Skwierczyńskiego; po wymianie zdań nie dotyczących przedłożonego projektu 
uchwały Przewodniczący RG zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (  jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr X / 70 / 2015 
zmieniającą Uchwałę Nr IX-65-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 27 kwietnia 2015 roku  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego. 
  

3) skarbnik gminy omówiła treść przedłożonego projektu uchwały ; Przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię ;Wójt Gminy 
potwierdziła ,że za zgodą strażaków zadanie w Górkach Śl. zostanie przeniesione do 
realizacji na następny rok ; radny Julian Skwierczyński prosił o kopię pisma będącego 
podstawą wniesionych zmian kwot w uchwale budżetowej  ; radny Waldemar Wiesner zapytał 
o formę konsultacji decyzji o przesunięciu realizacji zadania na 2016 rok ; Wójt Gminy 
potwierdziła ,że jest wspólny protokół spisany przez strażaków i wykonawcę projektu , osoby 
bezpośrednio zainteresowane budową; radny Waldemar Wiesner zapytał, jaka część dotacji 
na termomodernizację została zmniejszona, czy przeszacowano koszty; Wójt Gminy 
odpowiedziała ,że Wojewódzki Fundusz zawsze wstępnie przeprowadza korektę , dopiero po 
przetargu ustalana jest właściwa cena zadania, wkład własny Gminy jest przy każdym zadaniu 
, projekt przygotował pan Staniecki; radny Waldemar Wiesner powiedział ,że nie ukrywa iż jest 
przeciwny realizacji zadania termomodernizacji budynku na ul. Leśnej , środki można 
pozyskać i przeznaczyć na inne zadania; Przewodniczący RG zamknął dyskusję. 

 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za  , 1 głosem przeciwnym i 1 głosem wstrzymującym 
się przyjęła Uchwałę Nr X / 71 / 2015  zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr 
IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014r. 
 

4) skarbnik gminy omówiła treść przedłożonego projektu uchwały ; Przewodnicząca Komisji 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię ; Wójt Gminy 
potwierdziła ,że parking na ul. Leśnej został przyjęty ,ale ze względu na kryterium liczby 
mieszkańców na razie Gmina ma czekać  ,ale projekt nie został odrzucony , na razie 
ogłaszany jest przetarg, jeżeli się nie uda ,to będzie to niezależne od Gminy; Przewodniczący 
RG powiedział ,że już na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
potwierdzono ,że projekt jest zakwalifikowany i zaopiniowany pozytywnie na 57 miejscu 
,wstępnie realizacja obejmie 42 projekty; radny Norbert Gzuk powiedział ,że inne 
miejscowości w Gminie mają mniej mieszkańców ,więc kryteria też spełniają;  Wójt Gminy 
odpowiedziała ,że to Nędza potrzebuje tego parkingu na ul. Leśnej , przetarg ogłoszono na 3 
czerwca, może będzie po przetargu niższa cena , nie rezygnujemy z realizacji w miarę 
możliwości finansowej Gminy; Przewodniczący RG zamknął dyskusję. 

 
 
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za  , 1 głosem przeciwnym i 1 głosem wstrzymującym 
się przyjęła Uchwałę Nr X / 72 / 2015 zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 
29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 
Ad.6 
 
Wójt Gminy zwróciła się do radnych ,którzy podpisali się pod pismem pani Bogumiły Cieśla  
skierowanym do Inspektora Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej pana Smotryckiego , z 
pytaniem , czy mogą wskazać „zgłoszone w tym przedmiocie wnioski i skargi wniesione do wójta , 
które nie przyniosły rezultatu”  - takie jest m.in. zdanie w piśmie , zapytała radnych  Norberta Gzuka , 
Waldemara Wiesnera, Juliana Skwierczyńskiego, Krystiana Krótkiego i Mariana Gzuka czy widzieli 
jakąkolwiek skargę czy wniosek skierowany do wójta; radny Norbert Gzuk odpowiedział ,że pismo nie 
było skierowane do Pani Wójt i nie jest to temat ,który powinien być omawiany na sesji ;radny 
Waldemar Wiesner powiedział ,że to organ stanowiący –radny  jest od zadawania pytań;  Wójt Gminy 
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dodała ,że budowa Orzeszków prowadzona jest na podstawie PZP z 2005 roku , to Powiat wydał 
pozwolenia na budowę ,ma w dyspozycji  dokumentację , to zdanie wpisane w skardze to ewidentna 
nieprawda , czy radni o tym wiedzieliście ; radny Norbert Gzuk potwierdził ,że ma podejrzenie ,że jest 
to samowola budowlana , budowa jest na starym gruncie ,na miejscu starej chlewni ;Przewodniczący 
RG zapytał ,co ma do tego funkcja radnego ; radny Julian Skwierczyński powiedział ,że jako radny 
chce wiedzieć ,co się dzieje w jego okręgu;  
Przewodniczący RG zamknął dyskusję.  
 
Radny Julian Skwierczyński  potwierdził ,że otrzymał odpowiedź na dwie interpelacje , ale nie pokrywa 
się to z faktami , m.in. z wydanym kalendarzem  ; Wójt Gminy powiedziała ,że kalendarz był robiony 
razem z dziećmi w ramach bieżącej działalności GCK ,nie jest to żadna sensacja ,czy malwersacja 
środków ;  Przewodniczący RG zamknął dyskusję.  
 
Radny Norbert Gzuk : 

1) zapytał o rowy przy boisku w Zawadzie Ks., czy wiadomo kto odpowiada za konkretny rów ; 
Wójt Gminy odpowiedziała ,że złożone są wnioski o ich komunalizację do Wojewody , na 
dzień dzisiejszy rowy w Zawadzie Ks.  są w gestii zarówno Gminy jak i Starostwa, główne 
rowy są naniesione na mapach , ale są rowy nie naniesione w żadnej ewidencji;  

2) zaproponował spotkanie z głównymi realizatorami kanalizacji w Pietrowicach W ., celem tej 
propozycji jest rozpatrzenie wszystkich aspektów ,nie zaś negowanie przyjętej w Gminie 
koncepcji. 

 
Radny Julian Skwierczyński  powiedział ,że zastawka spiętrza wodę od strony boiska w Zawadzie Ks.; 
Wójt Gminy potwierdziła ,że ZK przygotowuje już materiały w tym zakresie. 
 
 
Ad.7 
 
Radni zostali poinformowani, że do 30 czerwca 2015 roku trwa procedura naboru ławników ; na 
najbliższej sesji powołany zostanie Zespół  opiniujący zgłoszonych kandydatów na rozpoczynającą się 
z dniem 1 stycznia 2016roku nową kadencję; tajne wybory powinne odbyć się do końca października 
2015 roku. 
 
Ad.8 
 
Przewodniczący RG poinformował radnych ,że wpłynęła z Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Katowicach skarga wniesiona przez Panią Małgorzatę Franicę - Skwierczyńską ; zgodnie ze 
Statutem zostaje przekazana do rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną , która przygotuje swoje 
stanowisko( odpis pisma wraz z załącznikami radni otrzymali przed sesją). 
 
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i wniosków 
zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 25 maja 2015 roku godz.10

09
. 

 
 
Na tym Protokół zakończono. 
 
protokołowała K. Tront 
 


