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SESJA NADZWYCZAJNA
RADY GMINY NĘDZA
03.06.2015 roku
30
godz.7
PROTOKÓŁ NR XI / 2015
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji stwierdzając prawomocność
obrad; na sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek Wójta Gminy Nędza z dnia 29 maja 2015r.
przybyło 12 radnych .; nieobecni radni Jan Francus, Marian Gzuk i Krystian Krótki .
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla
obszaru obejmującego sołectwo BABICE w części dotyczącej wyznaczonego obszaru;

2) wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami Gaszowice, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice,

3)
4)

Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Rudnik, Pietrowice Wielkie i Powiatem Rybnickim
porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup energii elektrycznej
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.

3. Zamknięcie sesji.

Ad. 2
1) Wójt Gminy Anna Iskała powiedziała ,że przedłożony projekt uchwały wynika z niedopatrzenia
projektantki uchwalonego w styczniu PZP, w Studium działki te przeznaczone są pod
zabudowę przemysłową ,z obszarem zieleni 10 mb, zaś w treści nowej uchwały PZP pojawiły
się zapisy z PZP przyjętego w 2005 roku ; radny Julian Skwierczyński zapytał ,jakie
konsekwencje poniesie projektant ; Wójt Gminy powiedziała ,że musi pokryć koszty finansowe
zmiany ; Wójt Gminy dodała ,że w przedłożonym projekcie ujęto również działkę nr 163, jako
teren pod zabudowę; innych pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 10 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 2 głosami wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr XI / 73 / 2015 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo BABICE w części
dotyczącej wyznaczonego obszaru;

2) Wójt Gminy Anna Iskała powiedziała ,że przedłożony projekt uchwały każda z gmin musi
zaakceptować , wykaz zamawiających sporządziła Firma po zebraniu wszystkich podpisów ,
uchwała otwiera drogę do całego cyklu przetargów; radny Julian Skwierczyński zapytał ,
dlaczego Gmina Nędza to tylko jeden punkt; Wójt Gminy odpowiedziała ,że jest to majątek
Gminy ,więc Gmina to opłaca, jedynie wyodrębnione są dwie jednostki z własnym majątkiem –
wszystkie kluby ,szkoły są nasze , Przedsiębiorstwo Komunalne ma zawartą umowę trzyletnią
z Tauronem , taryfa jest dla nich korzystna , więc nie przystępują do przetargu , to ta Firma
negocjuje warunki dostawy prądu i ceny ; radny Norbert Gzuk zapytał ,czy cały powiat rybnicki
zawiera porozumienie –tak; innych pytań nie zgłoszono.

2
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XI / 74 / 2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami Gaszowice, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice,
Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski,
Rudnik, Pietrowice Wielkie i Powiatem Rybnickim
porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zakup energii elektrycznej

3) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała treść wprowadzonych zmian w
Uchwale Budżetowej na 2015 rok ; Przewodniczący RG powiedział, że wartość remontu ul.
Kopernika w Nędzy została przyjęta przed przetargiem – tak; innych pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XI / 75 / 2015
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014;

4) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała treść wprowadzonych zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza; radny Norbert Gzuk zapytał ,kto opracuje
dokumentację dot. porozumienia na dostawę energii elektrycznej , bo uważa to za zbędny
wydatek; Wójt Gminy odpowiedziała ,że jest to Energia Optima z Jaworzna ,filia w Rybniku ;
radny Norbert Gzuk zapytał, ,jaki był zysk dla Gminy przy poprzednim porozumieniu; skarbnik
gminy przygotuje informację na piśmie ; radny Julian Skwierczyński zapytał ,czy ta firma ma
powiązanie z Radą Nadzorczą z naszym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Nędzy ;Wójt
Gminy odpowiedziała ,że nie , jest to cała grupa zakupowa gmin i powiatów , proponują
bardzo dobre warunki , było ok.200 zł oszczędności na jednym megawacie; innych pytań nie
zgłoszono.
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za (jednogłośnie) przyjęła Uchwałę Nr XI / 76/ 2015
zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nędza.

Ad. 3
50

Przewodniczący RG zamknął sesję nadzwyczajną w dniu 03 czerwca 2015r. o godz.7 .
Na tym Protokół zakończono.
protokołowała K. Tront

