Protokół z sesji Rady Gminy Nędza w dniu 25.03.2021 r.

W dniu 25.03.2021 r. w Sali Gminnego Centrum Kultury w Nędzy o godzinie 15.45
rozpoczęła swoje obrady Rada Gminy Nędza. Obradom przewodniczył Pan Krystian Okręt –
wiceprzewodniczący Rady z uwagi na nieobecność przewodniczącego Rady.
Sesja prowadzona była metodą tradycyjną.
Po otwarciu obrad stwierdzono obecność 11 radnych, co stanowi wymaganą większość
radnych dla podejmowania uchwał. Lista obecności radnych w załączeniu.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący poinformował Radę, że wpłynęły dwa
wnioski Wójta Gminy o wprowadzeniu do porządku obrad dwóch projektów uchwał.
Pierwszy dotyczy projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady
Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Drugi dotyczył wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmiany uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Pierwszy z wniosków po przegłosowaniu przez Radę (11 głosów za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących się) stał się punktem 14 porządku obrad, drugi z wniosków po
przegłosowaniu przez Radę (11głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) stał się punktem
15 porządku obrad. Przewodniczący obrad przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad tj. zatwierdzenie protokołu nr XXXVIII/2021 z poprzedniej sesji rady.
Nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag do treści protokołu. Przewodniczący przystąpił do
przegłosowania protokołu Radni 11 głosami za przyjęciem protokołu, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj.
sprawozdanie wójta gminy o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym.
Pani Wójt omówiła najważniejsze sprawy i zdarzenia jakie miały miejsce od ostatniej sesji:
udział w eko forum „Czyste powietrze”, rozpoczęcie remontu drogi w Górkach Śląskich,
udział w Zgromadzeniu Subregionu, udział w Społecznej Radzie Nadzorczej Szpitala
w Raciborzu. Nikt z radnych obecnych na sesji nie zadawał Pani Wójt żadnych pytań.
W związku z powyższym Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku
2021”. Projekt uchwały – podstawy prawne oraz merytoryczną treść omówił Sekretarz
Gminy. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych i 11 radnych zagłosowało za przyjęciem
tego projektu uchwały.
Następnie radni procedowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2021 – 2025. Projekt
uchwały – podstawy prawne oraz treść merytoryczną omówił Sekretarz Gminy. Jednocześnie
zawnioskował o wykreślenie w punkcie 4 rozdziału I dotyczącego „Wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy” treści: „oraz zgodnie z Kartą Nauczyciela
zapewnić mieszkania dla nauczycieli zatrudnionych na wsi”. Powyższa treść jest niezgodna
z aktualnymi przepisami ustawy Karta Nauczyciela. W czasie dyskusji nad projektem
uchwały padły uwagi dotyczące ilości mieszkań socjalnych, ich stanu technicznego oraz
możliwości zakupu kontenerów z przeznaczeniem na mieszkania o charakterze socjalnym.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, nikt
z radnych nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Następnie Przewodniczący rozpoczął procedowanie kolejnego projektu uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza.
Projekt uchwały od strony prawnej i merytorycznej omówił Sekretarz Gminy. Jednocześnie
zawnioskował o zmianę stylistyczną w § 7 ust. 1, którego treść po zmianie otrzyma
następujące brzmienie: „Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
przysługuje osobom, które spełniają jeden z następujących warunków:”
Nikt z radnych nie wniósł uwag w dyskusji. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych: 11 radnych głosowało za podjęciem
procedowanej uchwały.
Następnie Przewodniczący przeszedł do procedowania projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na
terenie Gminy Nędza. Projekt uchwały od strony prawnej i merytorycznej omówił Sekretarz
Gminy. Nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag w dyskusji. Przewodniczący poddał projekt
uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 radnych głosowało za
podjęciem procedowanej uchwały.

Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. Sekretarz Gminy omówił
powody dla których Rada zmienia powyższą uchwałę. W związku z przeprowadzonymi
w styczniu br. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy oraz złożoną deklaracją radnego
Pana Bartosza Sala a dotyczącą chęci pracy w Komisji Oświaty, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa zachodzi konieczność uzupełnienia składu Komisji oraz podjęcie powyższej
uchwały. Do treści przedłożonego projektu uchwały nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11
radnych, 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały.
Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
Projekt uchwały od strony prawnej i merytorycznej omówiła Skarbnik Gminy. W trakcie
dyskusji nie wniesiono uwag do treści uchwały, Przewodnicząca Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła pozytywną opinię Komisji dotyczącą procedowanego
projektu uchwały. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
wzięło udział 11 radnych, 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza.
Kolejnym punktem realizowanego porządku obrad był projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
Powyższy projekt uchwały od strony prawnej i merytorycznej omówiła Skarbnik Gminy.
Nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag a Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego przedstawiła pozytywna opinię Komisji dotyczącą procedowanego projektu
uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych,
11 radnych głosowało za podjęciem uchwały o której mowa powyżej.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVI-237—2021 Rady Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat
do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt uchwały od strony prawnej
i merytorycznej omówiła Skarbnik Gminy. Przewodniczący poddał pod głosowanie
procedowany projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 radnych
głosowało za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-237-2021 Rady
Gminy Nędza z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

Kolejnym punktem porządku obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia
z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmiany uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Projekt powyższej uchwały omówił Sekretarz Gminy. Nikt z radnych nie
wniósł uwag do omawianego projektu uchwały. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 radnych głosowało za podjęciem
powyższej uchwały. W tym momencie wyczerpano wszystkie punkty dotyczące
podejmowania uchwał przez radnych.
Następnie Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnych punktów porządku obrad
dotyczących interpelacji i zapytań radnych oraz wolnych wniosków . Przewodniczący oddał
głos Sekretarzowi Gminy, który poinformował Radę o wpłynięciu do Urzędu Gminy drogą
elektroniczną dwóch petycji o podobnej treści „o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” oraz skarga „na nienależyte
wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów następujących szkół lub placówek
oświatowych (numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych oraz nazwa podmiotu): 1.
10564 – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy”. Petycje oraz skarga
zostaną rozpatrzone w stosownym trybie i przedłożone Radzie.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję Rady
Gminy o godzinie 16.50.
Protokół z przebiegu sesji sporządził Krystian Dolipski.

