SESJA RADY GMINY NĘDZA
30 maja 2022 r.
godz. 15.30

PROTOKÓŁ NR LX/2022
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ze względu na awarię systemu informatycznego sesję przeprowadzono metodą tradycyjna bez
przekazu internetowego.
Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Nędza, Pan Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 15.30.
Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad, obecnych na sesji było 10 radnych.
Przewodniczący poinformował radnych o wniosku Wójta o wprowadzeniu do porządku obrad trzech
projektów uchwał w punkcie 7 porządku:
pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza
nieruchomości w drodze darowizny,
drugi projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na
lata 2022 – 2030”,
trzeci projekt uchwały 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”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy projekt uchwały: w głosowaniu wzięło udział 10
radnych, wszyscy głosowali za włączeniem do porządku obrad tego projektu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie drugi projekt uchwały, który ma być włączony do porządku
obrad. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych, wszyscy głosowali za włączeniem do porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie trzeci projekt uchwały, który ma być włączony do porządku
obrad. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały do porządku
obrad.
Ad.3.
W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 3 – Górki
Śląskie, które odbyły się 24 kwietnia 2022 r. radną została wybrana Pani Julia Matylda Kupczyk. Pani
Julia Matylda Kupczyk uczestnicząc po raz pierwszy na sesji Rady Gminy złożyła ślubowanie.
Po złożeniu ślubowania Pan Przewodniczący Rady wręczył zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej
dotyczące wyboru na radną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym
nr 3, w Górkach Śląskich.
Ad.4.
Radni bez uwag przyjęli Protokół NR LIX/2022 z obrad sesji Rady w dniu 26 kwietnia 2022 r.
Ad.5.

Wójt Gminy Pani Anna Iskała przedstawiła Radzie najważniejsze wydarzenia ze swojej działalności
w okresie międzysesyjnym:
9 maja br. Wójt uczestniczyła w spotkaniu z ministrem Wosiem, które dotyczyło inwestycji w obrębie
mającego powstać w przyszłości Parku Narodowego. W jego skład miałyby wejść tereny rezerwatu
Łężczok należące do Gminy Nędza.
W dniach 20 – 23.05. br. wyjazd z przedstawicielami LGD w ramach rewizyty na Sardynie w celu
dalszego zacieśnienia kontaktów i współpracy.
25.05.br. Pani Wójt uczestniczy w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Raciborzu, której celem
jest zaopiniowanie przedsięwzięć - wydatków, które przedkładane są organowi założycielskiemu –
starostwu.
25.05. oraz 27.05.br. Pani Wójt bierze udział w podpisaniu aktów notarialnych dotyczących działek
w Zawadzie Książęcej i Babicach.
26.05.br. Pani Wójt bierze udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, gdzie
omawiany jest wstępny podział środków finansowych przypadających gminom w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terenowych. Kryterium podziału stanowi liczba mieszkańców
w gminach.
30.05.br. Pani Wójt bierze udział w spotkaniu, w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie gdzie tematem
wiodącym jest przyjęcie kierunku działań ze strony Gminy w celu uznania „alei dębowej” pomnikiem
przyrody. Przy tej okazji miała miejsce wizja lokalna na miejscu w Górkach Śląskich.
Po przedstawieniu sprawozdania radny Sala zadał pytanie czy Gmina ma informację ile może
kosztować przeprowadzenie procedury uznania „alei dębowej” pomnikiem przyrody. Pani Wójt
odpowiedziała, że wstępna kalkulacja zostanie przedłożona przez podmiot zewnętrzny, któremu będą
zlecone czynności.
Ad.6.
Przewodniczący informując radnych o otwarciu debaty nad raportem o stanie Gminy przypomniał , że
jest to dokument obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Oprócz tego, że
radni otrzymali go w materiałach, to jest on dostępny na stronie internetowej urzędu jako informacja
ogólnodostępna dla mieszkańców. Radni po przeanalizowaniu treści zawartych w raporcie nie wnieśli
uwag podczas debaty.
Ad.7.
Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. podejmowanie uchwał:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza. Przewodniczący zacytował projekt
uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nędza a następnie poddał pod
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wszyscy radni głosowali za udzieleniem
Wójtowi Gminy Nędza wotum zaufania.
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za 2021 rok. Przewodniczący zapoznał
radnych z Uchwałą Nr 4200/V/81/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Nędza. Ponieważ omówienie i dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu
Gminy Nędza za 2021 rok oraz nad sprawozdaniem finansowym Gminy Nędza za rok 2021 odbyła się
już na posiedzeniu Komisji a nikt z obecnych radnych nie zadawał dodatkowych pytań.
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło
udział 10 radnych. Wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Nędza za
2021 rok.

- w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nędza. Projekt
uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. W uzasadnieniu do podjęcia uchwały przedstawił argumenty
dotyczące porównania wynagrodzenia nauczyciela posiadającego kilka godzin ponadwymiarowych i
wynagrodzenia dyrektora, którego skala odpowiedzialności jest nieporównywalnie większa niż
nauczyciela. W takiej sytuacji brak jest zainteresowania do piastowania funkcji dyrektora szkoły,
zespołu lub przedszkola. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały zarówno Pani Wójt, Pan
Przewodniczący Rady oraz radni przychylili się do tej argumentacji Przewodniczący poprosił
Przewodniczącego Komisji Oświaty o opinie na temat procedowanego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Komisji, która po przeprowadzonej dyskusji, bez
sprzeciwu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 10 radnychwszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Nędza na lata 2021 – 2026. Projekt uchwały przedstawiał w zastępstwie pracownika merytorycznego
Sekretarz Gminy, który uzasadniając podjęcie tej uchwały złożył poprawkę polegającą na wzięciu pod
uwagę w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy, okresu 2022 –
2026 zamiast 2021 – 2026. Program powinien uwzględniać sytuację aktualną oraz lata przyszłe –
zgodnie z zapisami ustawy co najmniej 5 lat. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radni zwracali
uwagę na to aby w miarę możliwości poprawiać stan techniczny gminnych zasobów mieszkaniowych
i jeżeli wynajmujący wyrażą chęć zakupu to je sprzedawać. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wszyscy głosowali
za podjęciem uchwały.
- w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nędza na lata 2022 – 2025 i
aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków”. Projekt uchwały przedstawił w zastępstwie pracownika
merytorycznego Sekretarz Gminy. Program, który tworzony jest na okres 4 lat w oparciu o zapisy art.
87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.
840). Po przedstawieniu projektu uchwały i otwarciu dyskusji radny Okręt zadał pytania dotyczące
budynku na terenie Łężczoka, budynku dworca kolejowego w Nędzy oraz budynku dworca kolei
wąskotorowej w „małej Nędzy”. Na te pytania wyczerpująco odpowiedziała Pani Wójt.
Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem procedowanej
uchwały.
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy Nędza biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Rada podejmowała już
uchwałę w tym temacie w dniu 28 marca br. Jednak Wydział Nadzoru Prawnego wszczął
postępowanie nadzorcze i ostatecznie Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze
stwierdzające jej nieważność. Zakwestionowane zostały zapisy w uchwale dotyczące określenia
„Strażaka ratownika OSP” oraz braku zapisu dotyczącego ustalenia ekwiwalentu pieniężnego,
naliczanego za „każdą rozpoczęta godzinę …”. W przedkładanym projekcie uchwały uwagi te zostały
uwzględnione. Przewodniczący przy braku głosów w dyskusji poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.
- zmieniająca uchwałę Nr LV-419-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014roku w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od odpłatności jak również trybu ich pobierania. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.
Uzasadniając go poinformował radnych, że pomimo podjęcia już tej uchwały na sesji w dniu 14
kwietnia br. Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wszczął postępowanie
nadzorcze a następnie wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, które uznało nieważność podjętej uchwały.
Podstawą uchylenia było „przyjęcie jako podstawy obliczenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nawet poprzez wskazanie, iż dotyczy ono
wynagrodzenia ustalonego na dany rok, jest nieprecyzyjne, i tym samym nie pozwala na prawidłową
realizację delegacji z art. 50 ust. 6 ustawy’ (ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2021r. poz. 2268). W związku z powyższym proponuje się przyjąć „koszt 1 godziny usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych …” w kwocie 31,00 zł. Przewodniczący przy
braku głosów w dyskusji poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10
radnych, wszyscy zagłosowali za przyjęciem tej uchwały.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza nieruchomości w drodze darowizny.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Wójt. Po wyjaśnieniach dot. położenia działki – w Babicach, jej
wielkości – 0,1472 ha, Przewodniczący przystąpił do poddania pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu wzięło udział 10 radnych, 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza. Projekt
uchwały przedstawiła i omówiła Pani Wójt. Po wyjaśnieniach dot. wielkości – 0,0303 ha i położenia
działki – w Nędzy, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło
udział 10 radnych – 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Wójt. Po wyjaśnieniach dot. położenia – w Górkach
Śląskich, jej wielkości – 0,0687 ha, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych – 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały.
- w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2022 – 2030”.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2021 – 2030” Rada podjęła na sesji w dniu 26.04.2022 r.
Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wszczął postępowanie nadzorcze
zakończone rozstrzygnięciem, które uznało nieważność podjętej uchwały w całości. Głównym
argumentem podniesionym w rozstrzygnięciu był okres w jakim ma obowiązywać Program
Gospodarki Niskoemisyjnej tj. 2021 – 2030. Chodzi szczególnie o rok 2021, który stanowi okres
przeszły jeśli chodzi o realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Rada podejmuje uchwałę
w roku 2022 i od tego momentu zaczyna obowiązywać Program stanowiący przedmiot uchwały.
Po przedstawieniu przez Sekretarza Gminy uzasadnienia do podjęcia przez Radę projektu uchwały
i wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący poddał go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12
radnych – 12 radnych głosowało za podjęciem uchwały.
- 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”. Projekt
uchwały omówił Sekretarz Gminy. Uzasadnieniem do podjęcia tej uchwały jest brak otrzymania do
dnia odbywania sesji , potwierdzenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z
dokumentem wydanym przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
W załączniku do projektu uchwały zmianie ulega termin uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Nędza
na lata 2021 – 2030” na miesiąc czerwiec 2022 rok. Po przedstawieniu projektu uchwały

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych –
12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały.
Ad.8.
W punkcie porządku obrad Interpelacje i zapytania radnych Pani Alicja Kowol – radna z sołectwa
Babice poruszyła kwestię zakupu węgla przez mieszkańców. Konkretnie, chodzi o żądanie ze strony
kopalni oraz Składu opału deklaracji składanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
w gminie, w miejscu zamieszkania. Pani Wójt poinformowała radnych, że problem ma być
uregulowany systemowo w najbliższym czasie.
Ad.9.
Przewodniczący Rady, Pan Gerard Przybyła poinformował radnych o otrzymanym z Krajowego Biura
Wyborczego – Delegatury w Bielsku-Białej piśmie w którym Komisarz Wyborczy w Postanowieniu NR
30/2022 z dnia 11 maja 2022 r. stwierdza o wygaśnięciu z dniem 1 maja 2022 r. mandatu radnego
wybranego do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 1 – KWW GÓRKI ŚLĄSKIE
z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godzinie 17:15 w dniu
30.05.2022 roku.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządził Krystian Dolipski

