
                                                                                                              SESJA RADY GMINY NĘDZA 

                                                                                                                    26 kwietnia 2022 r. 

                                                                                                                          godz.15:30 

 

                                                   PROTOKÓŁ NR LIX/2022 

Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy Nędza Pan Gerard Przybyła otworzył posiedzenia o godz. 15:30. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad, na sesji  obecnych było 12 radnych. 

Przewodniczący poinformował radnych o wnioskach Wójta  o wprowadzeniu do porządku obrad 

dwóch projektów uchwał i wykreślenia jednego projektu uchwały:                                                                                                                                                                  

1- w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. dotyczącej 

przystąpienia do opracowania: ”Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”,                                        

2 -  zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Nędza 

a Gminą Lyski w sprawie częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.                                                                                                       

Jednocześnie z porządku obrad wykreśla się projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Strategii Rozwoju 

Gminy Nędza na lata 2022 – 2030. Każdy z wniosków został przegłosowany odrębnie. Radni 

jednogłośnie przegłosowywali każdy  z wniosków. W głosowaniach brało udział 12 radnych.                                     

Z uwagi na fakt przybycia na sesje Rady przedstawicieli Nadleśnictwa Rudy Raciborskie oraz asystenta 

posła Wosia Przewodniczący zaproponował przesunięcie  punktu porządku obrad: ”wolne wnioski i 

informacje” po punkcie obrad : „Sprawozdanie wójta gminy o pracach realizowanych w okresie 

międzysesyjnym” 

Ad.3. 

Radni Rady Gminy jednogłośnie zatwierdzili Protokół Nr LVI/2022  z obrad sesji Rady. W głosowaniu 

brało udział 12 radnych. 

Ad.4. 

Radni Rady Gminy jednogłośnie zatwierdzili Protokół Nr LVII/2022 z obrad sesji Rady. W głosowaniu 

brało udział 12 radnych. 

Ad.5. 

Radni Rady Gminy jednogłośnie zatwierdzili Protokół Nr LVIII/2022 z obrad sesji Rady. W głosowaniu 

brało udział 12 radnych.  

Ad.6. 

Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z pracy obejmujące okres od poprzedniej sesji Rady. 

Ad.7. 



Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie przedstawił przebieg i okoliczności dokonania 

„przycinki” dębów rosnących wzdłuż drogi, którą zwyczajowo nazwano „aleja dębową” w Górkach 

Śląskich, która to wywołała szereg kontrowersji wśród lokalnej społeczności – mieszkańców Górek 

Śląskich. W dyskusji wziął udział Przewodniczący Rady oraz Pani Wójt oraz asystent Pana posła Wosia. 

Po obszernych wyjaśnieniach ze stron biorących udział w dyskusji, Przewodniczący zaproponował 

podjęcie przez Radę wniosku, który umożliwi Pani Wójt rozpoczęcie starań, które w efekcie mogą 

doprowadzić do podjęcia uchwały o uznaniu „alei dębowej” w Górkach Śląskich pomnikiem przyrody. 

Wniosek został poddany pod głosowanie w którym uczestniczyło 12 radnych,. Wszyscy radni 

zagłosowali za przyjęciem wniosku. 

Ad.8. 

Rada przystąpiła do realizacji porządku obrad, dotyczącego podejmowania uchwał: 

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok: Pani Skarbnik omówiła projekt powyższej uchwały, 

który w szczegółach został omówiony na posiedzeniach Komisji. Po przedstawieniu pozytywnej opinii 

Komisji i zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.                          

W głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2021 rok. 

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.                  

Pani Skarbnik omówiła projekt powyższej uchwały. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji                    

i zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał projekt powyższej uchwały pod głosowanie.                             

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wszyscy radni – 12, zagłosowali za przyjęciem uchwały. 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.              

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał projekt powyższej uchwały pod głosowanie.                    

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wszyscy radni -12, zagłosowali za przyjęciem uchwały. 

- w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza. Projekt uchwały omówiła Pani 

Skarbnik. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji i zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wszyscy radni – 12 

zagłosowali za przyjęciem uchwały. 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. Pani Skarbnik omówiła projekt 

uchwały. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji i zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wszyscy radni – 12 

zagłosowali za przyjęciem uchwały. 

- w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z 

perspektywą na lata 2026 – 2029”. Projekt uchwały przedstawiła Pani reprezentująca podmiot, który 

opracowywał ten program . Poprzez zdalne połączenie zostały omówione główne założenia 

opracowanego programu. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 

powyższej uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych . Wszyscy głosujący radni byli za 

przyjęciem uchwały. 



- w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2021 – 2030”. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani reprezentująca podmiot, który opracowywał ten program . 

Poprzez zdalne połączenie zostały omówione główne założenia opracowanego programu. Po 

zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały. W 

głosowaniu wzięło udział 11 radnych . Wszyscy głosujący radni byli za przyjęciem uchwały. 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.              

Projekt uchwały omówiła Pani Wójt. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wszyscy – 11 radnych głosowało za 

podjęciem powyższej uchwały. 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021r. dotyczącej 

przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”. Projekt uchwały 

omówił pracownik merytoryczny. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wszyscy – 11 radnych głosowało za 

podjęciem uchwały. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza           

a Gminą Lyski w sprawie częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski             

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Projekt uchwały omówił pracownik merytoryczny.              

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu 

wzięło udział 11 radnych. Wszyscy – 11 radnych głosowało za podjęciem powyższej uchwały. 

Ad.9. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy po zrealizowaniu porządku obrad zamknął sesję o godzinie 16:50 w dniu 

26 kwietnia 2022 roku. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził Krystian Dolipski  

 


