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SESJA RADY GMINY NĘDZA
27.07.2015 roku
godz.1530
PROTOKÓŁ NR XIII / 2015
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.1540 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych ; nieobecny radny Waldemar Wiesner.
Radny Jan Francus zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( pkt 5 ppkt 6 ) stwierdzając, że projekt uchwały
powinien zostać zaopiniowany przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego , zaś przesunięcie
głosowania o miesiąc nie spowoduje żadnych skutków finansowych ; radny Julian Skwierczyński
zapytał o operat ; Wójt Gminy Anna Iskała powiedziała ,że Stowarzyszenie ma prawo do zwolnienia z
procedur przetargowych , po otrzymaniu zgody radnych operat będzie zlecony ;Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol zaproponowała ,aby na najbliższym
posiedzeniu Komisji przedstawiciel Stowarzyszenia omówił plany działania ; Wójt Gminy i radni
wyrazili zgodę ; Przewodniczący RG poddał wniosek radnego Jana Francusa pod głosowanie; Rada
Gminy 14 głosami za (jednogłośnie ) wyraziła zgodę na wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w pkt 5 ppkt 6 .
Porządek obrad sesji ( po zmianach ) przedstawia się następująco :
1.Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XII / 2015 z poprzedniej 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) zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 20142017”;
2) wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o. w Nędzy;
3) uchylającą Uchwałę Nr VI-42-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja
wraz z zabudową instalacji kolektorów słonecznych w budynku wielofunkcyjnym i domu
nauczyciela w Nędzy przy ulicy Leśnej 1 i Leśnej 3 w Gminie Nędza”;
4) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia
2014;
5) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczanie reklam na obiektach
komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
Ad. 2
Do Protokołu poprzedniej sesji radni nie wnieśli żadnych uwag.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 11 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 3 głosami wstrzymującymi
się zatwierdziła Protokół Nr XII / 2015 sesji w dniu 29 czerwca 2015r.
Ad. 3
Przewodniczący RG pełnił w lipcu cotygodniowy dyżur.
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Ad. 4
Radny Jan Francus zapytał, jakie szkody wyrządziła wichura w nocy 19/20 lipca; Wójt Gminy Anna
Iskała odpowiedziała ,że w poniedziałek powołano Komisję ds. szacowania szkód , wg wytycznych
pomoc należy się tym mieszkańcom ,których domy straciły funkcjonalność, na budynku Szkoły w
Zawadzie Ks. zerwało dach z sali gimnastycznej , straty są już wyceniane; radny Julian Skwierczyński
zapytał o realizację innych zadań; Wójt Gminy odpowiedziała ,że rozstrzygnięto przetarg na grupę
zakupową energii elektrycznej cena to 214 zł za megawat za godzinę ,startowały 4 firmy ,jeszcze jest
szansa na zejście w dół o 4 zł; innych pytań nie zgłoszono.
Ad. 5
1) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda omówiła proponowane zmiany wynikające z
oszczędności na termomodernizacji w Przedsiębiorstwie Komunalnym ; Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie
zgłoszono żadnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Z sali obrad o godz.1545 wyszedł radny Jan Francus; wrócił o godz. 1548
Rada Gminy przy 13 głosujących ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XIII / 84 /2015 w sprawie
zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017”;
2) skarbnik gminy odczytała treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, poręczenie obejmuje
kwotę kapitału pożyczki w wysokości 203 185,00 zł i odsetki w kwocie 8 215,00 zł ; na okres
do 30.08.2016r. 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 14 głosujących , 14 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XIII/ 85/2015
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o. w Nędzy.
Radny Karol Kalemba zapytał Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy ,czy przy awariach
prądu można uruchomić przepompownię z wodą dla Szymocic ;Prezes inż. Marek Niewrzoł
potwierdził, że woda popłynie ,gdy będzie prąd , agregat zabezpiecza pompownię wody w Nędzy ,
na Małej Nędzy , Zawadzie Ks., Łęgu i Ciechowicach oraz części Górek Śl. , zaś Szymocice i
pozostałą część Górek Śl. już nie ; radna Justyna Bonk-Mozgawa potwierdziła , że na ul. Rudzkiej i
ul.Za lasem jest bardzo słabe ciśnienie wody.
3) Wójt Gminy powiedziała, że przedłożony projekt uchwały związany jest z wnioskiem Fundacji
„Otwarte Serca Dzieciom” dotyczący wykupu budynku starego gimnazjum w Nędzy ,jest to
asekuracja , ale można w każdej chwili wrócić do wniosku o dofinansowanie
termomodernizacji obiektów ; radny Julian Skwierczyński zapytał ,ile Gminę kosztował ten
dom z tymi dziećmi; Wójt Gminy odpowiedziała ,że remont robili sami ,jedynie ogrzewanie i
kotłownia są wspólne ,ale partycypowali w kosztach ; radny Julian Skwierczyński złożył ustną
interpelację – o przedłożenie na piśmie kosztorysu i kosztów Gminy poniesionych na
modernizację budynku; Wójt Gminy potwierdziła ,że jest kosztorys inwestorski ; innych pytań
nie zgłoszono; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za ( jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XIII/ 86/2015
uchylającą Uchwałę Nr VI-42-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja wraz z
zabudową instalacji kolektorów słonecznych w budynku wielofunkcyjnym i domu nauczyciela w Nędzy
przy ulicy Leśnej 1 i Leśnej 3 w Gminie Nędza”.
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4) skarbnik gminy omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej ; Przewodnicząca
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię;
radny Julian Skwierczyński zapytał ,czy kwota 20 tyś. zł partycypacji na zakup samochodu
dla Policji jest po to ,aby rozbili następny radiowóz; Wójt Gminy powiedziała ,że jest tu kwestia
wniosku ,to Rada decyduje o finansach ,zaś wypadki się zdarzają; radny Julian Skwierczyński
powiedział ,że prędkość patrolowa to 30 km/godzinę, zaś uszkodzenia samochodu świadczą
o czymś innym; Przewodniczący RG przerwał dyskusję ,jako że nie dotyczy ona meritum
uchwały budżetowej; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami za , 0 głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XIII/ 87/2015 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr
IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
5) skarbnik gminy odczytała treść zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ; radny Julian
Skwierczyński rozpoczął odczytywanie treści interpelacji Nr 7; Przewodniczący RG powiedział
, że zgodnie z przyjętym porządkiem obrad czas na interpelacje będzie po przyjęciu uchwał ;
radny Julian Skwierczyński wycofał częściowo już odczytane pytanie i powiedział ,że chce
odpowiedzi na piśmie ; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja
Kowol potwierdziła pozytywną opinię; nie zgłoszono więcej pytań; Przewodniczący RG poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami za , 0 głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XIII/ 88/2015 zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29
grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
6) radca prawny dr Józef Waligóra omówił przedłożony projekt uchwały ,który związany jest
uchwaleniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. –o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu - zmiana wchodzi w życie z dniem 10.09.2015r.
, zmienia się pojęcie reklam ,aby więc nie robić tego po tym terminie zaproponowano
dokonanie zmiany w uchwale już obowiązującej , nie będzie to opłata wynikająca z ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych , wyraz opłata jest tu zmieniony na wyraz wynagrodzenie;
radny Julian Skwierczyński zapytał , skoro ustawa wchodzi w życie od września ,to dlaczego
nie jest powołana w podstawie prawnej uchwały ,zawsze trzeba podejmować zmiany na
podstawie konkretnej ustawy; radca prawny potwierdził ,że podstawa prawna uchwały jest
prawidłowa, dyskusję trzeba zakończyć, radny może uchwałę zaskarżyć;
Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt zasugerował ,aby do wyrażenia w uchwale „w
różnych przypadkach” wpisać wyrażenie : „ w różnych przypadkach gramatycznych” ; radca
prawny stwierdził ,że jego zdaniem nie trzeba wpisywać tego wyrazu ; radny Julian
Skwierczyński powiedział ,że potwierdza to polonista, że jest tu niewłaściwe określenie;
Przewodniczący RG powiedział ,że zastępujemy tylko i wyłącznie wyraz opłata wyrazem
wynagrodzenie i zamknął dyskusję . Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami za , 1 głosem przeciwnym i 0 głosów wstrzymujących
się przyjęła Uchwałę Nr XIII/ 89 /2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad pobierania opłaty za
umieszczanie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza.
Ad. 6
Przewodniczący RG Gerard Przybyła:
1) zapytał ,kiedy będą wycinane drzewa na ul. Jesionowej w Nędzy ;Wójt Gminy potwierdziła ,że
Gmina otrzymała decyzję na wycinkę od Powiatu , roboty zostaną zlecone; radny Piotr Kudla
zapytał , czy wycinane będą te drzewa oznaczone numerami – tak;
2) zapytał ,kiedy rozpocznie się remont śluzy na rzece Sumina ; Wójt Gminy potwierdziła ,że
prace wykonywać będą Lasy Państwowe Niemodlin ,jest pismo w tej sprawie.
Radna Justyna Bonk-Mozgawa :
1) zapytała ,co dalej z przekazaniem działki w Górkach Śl.; Wójt Gminy potwierdziła ,że zlecono
roboty geodecie, następnie podpisana zostanie umowa notarialna.
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Radny Julian Skwierczyński :
1) przekazał Przewodniczącemu RG pisemną interpelację Nr 7/2015 ;
2) zapytał Wójt Gminy ,czy już zakończyła się sprawa sądowa Gminy i DEKBUD-u; Wójt Gminy
potwierdziła ,że apelacja została odrzucona ,nie na korzyść Gminy – odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie , Gmina stara się odzyskać od Firmy DEKBUD należne pieniądze od
rzeczywistego wydobycia żwiru ,taki był zapis w umowie , to Firma była zobowiązane bez
wezwania do końca marca każdego roku kalendarzowego wykazywać rzeczywiste wydobycie
żwiru , nigdy tego nie robiono ,obecnie na 1/3 powierzchni poprzedniego obszaru wydobycia
wpływy dla Gminy to ok.500 tyś. zł rocznie ; Przewodniczący RG powiedział ,że na początku
poprzedniej kadencji wykazał zarządzenia dot. umorzeń dla DEKBUD-u ; firmy się ciągle
broni ,a jej już nie ma ;
3) zapytał ,czy obecnie Gmina otrzymuje pieniądze za humus i wywożoną ziemię; Wójt Gminy
odpowiedziała ,że ziemia zostaje tylko i wyłącznie na terenie Gminy , nie ma podstawy do
wyceny ziemi , musi zostać na miejscu z przeznaczeniem na rekultywację terenu po
zakończeniu wydobycia.
Radny Norbert Gzuk:
1) zapytał , jakie są kryteria przyznawania pomocy 6 tyś. zł dla osób poszkodowanych w czasie
wichury; Wójt Gminy odpowiedziała ,że przekaże radnemu kopie dokumentów w tej sprawie ;
2) zapytał ,co dalej ze starą plebanią ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że nikt chętny się nie zgłosił,
więc dalej czeka się z robotami na parkingu ;
3) zapytał ,na co można liczyć przy pracach na boisku ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że po
wichurze poważnie uszkodzona została sala gimnastyczna przy szkole , jest to prawie 1/3
powierzchni dachu , ponadto należy wymienić podłogę , nie wiadomo czy ubezpieczenie
pokryje koszty remontu;
4) podziękował za udzieloną pomoc przy Plebanii i Kościele po ostatniej wichurze.
Radny Julian Skwierczyński :
1) zapytał ,czy jest sporządzony wstępny kosztorys parkingu, jaki to koszt .
Radny Krystian Krótki :
1) zapytał o zaplanowany remont ul. Polnej w Łęgu – Wójt Gminy potwierdziła ,że sporządzono
wniosek komunalizacyjny i o wpis do ksiąg wieczystych , z funduszu sołeckiego zapłacony
zostanie geodeta , na ten rok więcej nie planujemy, ponadto ul. Okrężna to też kolejna
większa inwestycja planowana na 2016 rok.
Radny Norbert Gzuk :
1) zapytał ,czy kontynuowany będzie remont ul. Raciborskiej; Wójt Gminy odpowiedziała ,że jest
to droga wojewódzka , udrożniono rowy gminne , innych prac nie wykonywano.
Radny Marian Gzuk :
1) zapytał ,czy dalej będą robione rowy ; Wójt Gminy odpowiedziała , że zależy to od
województwa .
Radny Karol Kalemba :
1) zapytał ,jakie są szanse na usunięcie suchych gałęzi drzew w pasie drogowym ; Wójt Gminy
potwierdziła ,że przedstawiciele dróg mają się zgłosić w UG.
Wójt Gminy zwróciła się z pytaniem do radnego Juliana Skwierczyńskiego , czy otrzymał już
odpowiedź z Prokuratury z Rybnika ; radny Julian Skwierczyński odpowiedział ,że nie składał wniosku
, ani zawiadomienia ,więc nie ma tu o czym dyskutować .
Ad. 7
Pisemnych informacji radni nie rozpatrywali .
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad , nie ma więcej pytań
i wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 27 lipca 2015 roku godz.16 45.
Na tym Protokół zakończono .
Protokołowała K. Tront

