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SESJA RADY GMINY NĘDZA
29.06.2015 roku
30
godz.15
PROTOKÓŁ NR XII / 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 12 radnych ; nieobecni radny Norbert Gzuk, radny Marian
Gzuk i radny Krystian Krótki .
Przewodniczący RG poinformował radnych ,że wpłynęły trzy zmiany do przedłożonego porządku
obrad:
1) WNIOSEK Wójta Gminy Nędza z dnia 29.06.2015 roku o zmianę projektu uchwały
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia
2014;
2) Autopoprawka projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo BABICE w
części dotyczącej wyznaczonego obszaru;
3) Wprowadzenie pkt 5a do porządku obrad …
Wójt Gminy Anna Iskała powiedziała, że zmiany w uchwale budżetowej związane są z otrzymaniem
środków na drogi dojazdowe do pół w Ciechowicach ; nie zgłoszono więcej wniosków;
Przewodniczący RG poddał porządek obrad ze wprowadzonymi zmianami pod głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła zmiany w porządku
obrad ,który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr X / 2015 i Nr XI / 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) zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Nędza;
2) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na rozpoczynającą
się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencję :
3) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo BABICE w części dotyczącej wyznaczonego
obszaru;
4) zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie
opłaty targowej na terenie Gminy Nędza;
5) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia
2014;
6) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
7) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza;
5a.
Wskazanie przez Przewodniczącego Rady Gminy dwóch kandydatów do Gminnej Rady
Seniorów - przyjęcie kandydatur w głosowaniu jawnym oraz wpis do Protokołu sesji ….
5b.
Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży części nieruchomości w Górkach Śląskich na
polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości prywatnej
dyskusja, przyjęcie
stanowiska radnych do Protokołu sesji ….
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
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Ad. 2
Do treści protokołów z poprzednich sesji radni nie wnieśli żadnych uwag.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół Nr X / 2015
sesji w dniu 25 maja 2015r.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za ( jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół Nr XI / 2015
sesji nadzwyczajnej w dniu 03 czerwca 2015r.
Ad. 3
Przewodniczący RG pełnił cotygodniowy dyżur .
Ad. 4
Radny Jan Francus zapytał o pkt 7 i pkt 9-Wójt Gminy odpowiedziała ,że trwają uzgodnienia dot. drogi
w Górkach Śl., w Prokuraturze w Rybniku przesłuchanie jako świadka dotyczyło zapisu w Protokole
sesji z dnia 30 marca br. ; na pytanie radnego Piotra Kudla o kosze na śmieci padła odpowiedź ,że
mogą być podwykonawcy ,ale nie dotyczyło to umowy z głównym wykonawcą , po raz kolejny trzeba
było udowadniać wypowiedzi – po otrzymaniu odpowiedzi dla radnego Skwierczyńskiego z
Prokuratury mam nadzieję przedstawić ją radnym ; radny Jan Francus i radna Justyna Bonk-Mozgawa
podziękowali za pomoc w organizowaniu imprezy dla dzieci w Górkach Śl. ; Przewodniczący RG
zapytał o spotkanie w Euroregionie; Wójt Gminy odpowiedziała ,że było to spotkanie organizacyjne
m.in. przyjęto jako członka Gminę Gaszowice ; Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt zapytał o pkt
1; Wójt Gminy odpowiedziała ,że przyjęto statut , pod dyskusję przedstawiono projekt wydatków
szpitala; innych pytań nie zgłoszono.

Ad. 5
1) Wójt Gminy powiedziała ,że w uzasadnieniu do projektu uchwały omówiono wszystkie
wprowadzone zmiany , wynikające przede wszystkim ze zmiany przepisów –Prawo wodne ;
wyjaśnień udzielał projektant firmy EnEko Tomasz Szałankiewicz informując m.in. ,że w 2008
roku Gmina Nędza będąc w Parku Krajobrazowym nie była obejmowana wskaźnikami ilości
mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej, wyłączenie sołectw Szymocice i Górki wiąże się z
tym ,że to Gmina ze środków własnych sfinansuje budowę sieci na terenach nie objętych
Aglomeracją , projekt się nie zmienia założenia są takie ,że kanalizacja jest grawitacyjna i
tłoczna ( na jałowych odcinkach ) , wskaźniki po wyłączeniu to 96,29 mieszkańca na 1 km
sieci, bez zmiany projektu planu aglomeracji należałoby złożyć wniosek o uchylenie
Aglomeracji Nędza; radny Julian Skwierczyński zapytał ,o ewidencję wyłączeń w Zawadzie
Książęcej; projektant potwierdził ,że jest to ok.150 mb sieci dla usytuowanych tak 2-3
budynków i 9 mieszkańców , wskaźniki takie znacznie obniżają ogólny wskaźnik dla Gminy ;
wynosi on nie mniej niż 90 mieszkańców na 1 km sieci i ogólny to 120 mieszkańców na 1 km
sieci , zachowując je można się starać o dofinansowanie z Unii , pozostałe tereny można
zrobić ze środków własnych, ponadto nie można prowadzić sieci skrótem wzdłuż drogi
wojewódzkiej ,nie ma takiej zgody; radny Jan Francus zapytał o oczyszczalnię ,co dalej z
oczyszczalniami przydomowymi ; projektant potwierdził ,że jakość ścieków musi zachować
wszystkie parametry ,takie jak duża oczyszczalnia; Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt
zapytał ,czy po wykonaniu sieci mieszkańcy będą mogli się podłączyć do sieci , czy będą za
to płacić; projektant odpowiedział ,że Gmina ma prawo pobierać opłaty adiacenckie ;
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O godz.15 salę obrad opuścił radny Waldemar Wiesner.
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Radny Jan Francus zaapelował ,żeby na zebraniach wiejskich wyjaśniać mieszkańcom
zmiany w planach budowy sieci , ze względu na efekt ekologiczny; Przewodniczący RG
powiedział ,że pierwsze programy ruszą jesienią lub wiosną ,wtedy będą szczegółowo
omawiane warunki finansowe; radny Julian Skwierczyński zapytał o bioreaktory ,gdzie będą ;
projektant wyjaśnił ,że zgodnie z projektem w zbiorniku retencyjnym ścieki będą
magazynowane, zbiornik buforowy zapewni odpowiednie wartości zrzutu do cieku Łęgoń ;
innych pytań nie zgłoszono ;Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały i poddał ją
pod głosowanie.
Rada Gminy przy 11 głosujących , 10 głosami za , 0 głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XII / 77/ 2015 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu
aglomeracji Nędza.
2) Przewodniczący RG powiedział ,że proponuje zadanie opiniowania kandydatów na ławników
powierzyć Komisji Rewizyjnej; członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili ustną zgodę ; innych
kandydatów nie zgłoszono; Przewodniczący RG odczytał treść uchwały: przewodniczący Jan
Francus, członkowie Brunon Bluszcz i Karol Kalemba ; Przewodniczący RG poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XII / 78/ 2015
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na rozpoczynającą
się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencję :
3) Wójt Gminy powiedziała ,że w przyjętej na poprzedniej sesji uchwale Wydział Infrastruktury i
planiści potwierdzili ,że Gmina nie przystępuje do zmiany miejscowego PZP ,ale do jego
sporządzenia, przedłożona radnym autopoprawka uwzględnia to stanowisko; nie zgłoszono
żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XII / 79/ 2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo BABICE w części dotyczącej wyznaczonego
obszaru .
4) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda powiedziała ,że przedłożony projekt uchwały to
zmiana techniczna, inkasentami będą Stefan Kurzydem i Ewa Mola; Przewodnicząca Komisji
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie
zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XII / 80/ 2015
zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie
opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.
5) skarbnik gminy odczytała treść wniosku dot. zmiany uchwały budżetowej ( radni otrzymali na
sesji) oraz odczytała wprowadzone w uchwale budżetowej i w załącznikach do uchwały
zmiany wynikające z otrzymanych dotacji ; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię dot. poprzedniego projektu
uchwały ,bez wprowadzonych zmian; ; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XII / 81/ 2015
zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014.
6) skarbnik gminy odczytała wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; nie zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały
pod głosowanie .
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Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XII / 82/ 2015
zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;.
7) Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały i treść stanowiska Komisji Rewizyjnej;
radny Julian Skwierczyński powiedział ,że w Regulaminie utrzymania czystości brak
szczegółowych zapisów w zakresie ścieków oraz że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
przyjęto gotowe już stanowisko ,bez zapoznania się z wyjaśnieniami; inspektor mgr inż. Ilona
Zoń wyjaśniała: regulamin to przepis prawa miejscowego , Gmina prowadzi ewidencję
zbiorników bezodpływowych , adresem takiego zbiornika jest adres nieruchomości , obowiązki
właściciela nieruchomości w tym zakresie określa ustawa , w Gminie nie ma informacji
szczegółowych ,sprawozdania przesyłane przez uprawnione podmioty określają ogólną ilość
pobieranych ścieków ,wykaz zawiera nowo podpisane i rozwiązane umowy , Gmina po
kontroli NIK musi wykazać niezbędne dane , organizacja pracy w tym zakresie musi
zapewniać wykonywanie i innych obowiązków przez pracownika ,nie może być oddelegowany
do danej miejscowości ; radny Julian Skwierczyński stwierdził ,że to urzędnik jest dla
mieszkańca, nie odwrotnie , stwierdził ,że przewoźnicy nadal jeżdżą bez liczników , ponadto
powiedział ,że procedura jest taka, że każdemu trzeba winę udowodnić ;Przewodniczący RG
powiedział ,że każdy ma obowiązek poinformować o nieprawidłowościach , nie będzie tego
robił urzędnik ;radny Karol Kalemba powiedział ,że obowiązki każdego właściciela wynikają
wprost z ustawy , nie ma więc lepszej podstawy prawnej ;
O godz. 16
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z sali obrad wyszła radna Alicja Kowol, wróciła na salę o godz.16 .

Radca prawny dr Józef Waligóra zaproponował uzupełnienie treści uchwały tak jak w tytule:
skarga na działalność Wójta Gminy ; Przewodniczący RG odczytał treść projektu uchwały
z poprawką i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 11 głosujących , 10 głosami za , 1 głosem przeciw i 0 głosów wstrzymujących się
przyjęła Uchwałę Nr XII / 83 / 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Nędza.
Ad. 5a
Przewodniczący RG wskazał dwóch kandydatów do Gminnej Rady Seniorów; Jana Flut i Waltera
Kuśka ;kandydaci wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie; nie zgłoszono żadnych pytań.
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła kandydatury Jana Flut
i Waltera Kuśka do Gminnej Rady Seniorów .
Ad. 5b
Wójt Gminy przedstawiła radnym informację dotyczącą propozycji sprzedaży części nieruchomości w
Górkach Śląskich , korzyści będą obustronne: właściciel będzie miał większy ogród, Gminie ubędzie
pobocza do koszenia , wszystkie koszty geodezyjne właściciel bierze na siebie , Gmina pokryje tylko
koszty operatu szacunkowego; radny Julian Skwierczyński zapytał ,czy w tym miejscu będzie
planowana kanalizacja ;Wójt Gminy odpowiedziała ,że w zachowanym pasie drogi będzie dosyć
miejsca, z całym terenem i jego przeznaczeniem zapozna się geodeta; innych pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący RG odczytał proponowaną treść stanowiska radnych .
Rada Gminy przy 11 głosujących , 11 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła stanowisko
o następującej treści :
„ Wyrazić pozytywną opinię w stosunku do działań mających na celu rozpoczęcie procedury
geodezyjnego wydzielenia gruntu tj. podziału geodezyjnego działek obrębu Górki Śląskie o nr 136/2 i
48 , stanowiących własność Gminy Nędza , w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność osoby fizycznej poprzez sprzedaż wydzielonych
działek na rzecz tej osoby”.
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Ad. 6
Wójt Gminy poinformowała ,że wpłynęło pismo ( ksero radni otrzymali) z PKP o przystąpieniu do
budowy kładek dla pieszych nad torami w Nędzy .
Przewodniczący RG powiedział ,że PKP ogłasza w prasie zamiary burzenia niepotrzebnych budynków
na swoim terenie , Gmina nie posiada w tym zakresie żadnych informacji .
Radni nie zgłosili żadnych innych interpelacji i wniosków.
Ad. 7
Radni nie rozpatrywali żadnych wniosków i informacji.
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad , nie ma więcej pytań
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i wniosków zamknął sesje Rady Gminy Nędza w dniu 29 czerwca 2015 r. godz. 16 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Tront

