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SESJA RADY GMINY NĘDZA
29.09..2015 roku
godz.1530
PROTOKÓŁ NR XVI / 2015
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.1530 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych ; nieobecni radni Krystian Krótki, Piotr Kudla i
Waldemar Wiesner.
Przewodniczący RG odczytał treść WNIOSKU Wójta Gminy o zmianę porządku obrad ; Wójt Gminy
Anna Iskała potwierdziła ,że Gminy wycofały się z projektu i rezygnują z aplikacji o środki.
Skarbnik Gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała treść pisma dot. zmiany w projekcie uchwały
budżetowej i WPF – związane jest to z budową placu zabaw przy ZSG w Nędzy –kwota 33 tyś. zł
oraz wycofania dofinansowania aplikacji dot. projektu . Nie zgłoszono żadnych pytań.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 12 głosami za (jednogłośnie ) zatwierdziła proponowane zmiany w
porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
WNIOSEK Wójta Gminy z dn.29.09.2015 o wycofanie projektu uchwały………
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XIII / 2015 - Nr XIV / 2015 - Nr XV / 2015
z poprzednich sesji .
3. INFORMACJA 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) WYBORY ŁAWNIKÓW :
a) zapoznanie się z treścią opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników;
b) zatwierdzenie regulaminu wyboru ławników ;
c) wyznaczenie Komisji Skrutacyjnej ;
d) tajne głosowanie, odczytanie treści protokołu Komisji Skrutacyjnej;
przedstawienie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa
Nędza- etap I
3) przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2016 rok”;
4) nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza;
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ;
6) podatku od nieruchomości na 2016 rok;
7) zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości;
8) zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie
opłaty targowej na terenie Gminy Nędza;
9) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014;
zmiana projektu
10) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza; zmiana projektu

6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE .
1)
2)
3)

pismo MAN- TRANS Z DNIA 17.07.2015 dot. obniżenia czynszu dzierżawnego do kwoty 14 047,99 zł – opinia Komisji
Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dn.19.08.2015r.
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia – 1 lipca 2015r.do analogicznego okresu za rok 2014.-KOMISARIAT Policji w
Kuźni R.
pismo Pana Karola Kalemba z dnia 15.09.2015r. oraz odpowiedź Wójta Gminy Nr WOK.6232.02.9.2015 z dnia
23.09.2015r

8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
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Ad. 2
Do treści protokołów z trzech poprzednich sesji radni nie wnieśli uwag; Przewodniczący RG zarządził
kolejno głosowania:
Rada Gminy przy 12 głosujących , 10 głosami za, 0- głosów przeciwnych i 2 głosami wstrzymującymi
się zatwierdziła Protokół Nr XIII / 2015 z sesji w dniu 27 lipca 2015 roku.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 10 głosami za, 0- głosów przeciwnych i 2 głosami wstrzymującymi
się zatwierdziła Protokół Nr XIV/ 2015 z sesji nadzwyczajnej w dniu 11 sierpnia 2015 roku.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 9 głosami za, 0- głosów przeciwnych i 3 głosami wstrzymującymi
się zatwierdziła Protokół Nr XV / 2015 z sesji nadzwyczajnej w dniu 26 sierpnia 2015 roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG pełnił cotygodniowy dyżur .
Ad. 4
Radny Marian Gzuk zapytał o melioracje, jakie to są prace; Wójt Gminy powiedziała ,że było to
spotkanie robocze, jak będą pieniądze to będą konkretne dane; Wiceprzewodniczący RG Krystian
Okręt zapytał o akt notarialny; Wójt Gminy odpowiedziała ,że sprzedana została działka na ul.
Dębowej w Nędzy; Przewodniczący RG zapytał o wizytę konserwatora; Wójt Gminy odpowiedziała ,że
trasą wąskotorówki ma przebiegać szlak rowerowy ,chodzi o przejęcie działek , nie ma tam już
materialnych śladów po torach , po inwentaryzacji to Konserwator musi wyrazić zgodę na ich
przejęcie; radny Jan Francus zapytał o Konwent Wójtów; Wójt Gminy odpowiedziała ,że spotkanie
dotyczyło nowego programu finansowania , nie poruszano tematu uchodźców , taka informacja musi
być przekazana z gmin do 20 października; radny Julian Skwierczyński powiedział ,czy może na
piśmie uzyskać informację dotyczącą zadań melioracyjnych; Wójt Gminy odpowiedziała ,że Zarząd
posiada informacje, znają zadania dot. Ciechowic-Zawady-Łęgu ,ale nie mają pieniędzy ; radny Karol
Kalemba zapytał, czy spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzki dotyczyło też wycinki drzew na drodze
919- nie ; radny Norbert Gzuk zapytał ,jakie zadania wykona Euroregion; Wójt Gminy odpowiedziała
,że w czasie spotkania przyjęto nowego członka-Gminę Świerklany i omawiano nowy program
współpracy z Czechami i związane z tym mikroprojekty ; innych pytań nie zgłoszono.
Ad. 5
Na salę obrad wszedł radny Piotr Kudla –godz. 1540
1) Przewodniczący RG powiedział ,że radni otrzymali dokumenty dotyczące procedury wyboru
ławników; do przeprowadzenia tajnego głosowania zaproponował kandydatury radnych Jana
Francus, Karola Kalembę i Brunona Bluszcz – wyznaczeni kandydaci wyrazili zgodę na
kandydowanie; Rada Gminy przy 12 głosujących 11 głosami za ,0 głosów przeciwnych i 1
głosem wstrzymującym się zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej ; treść regulaminu wyboru
ławników odczytał radny Karol Kalemba ; nie zgłoszono żadnych pytań; Komisja Skrutacyjna
przeprowadziła tajne głosowanie (godz.1545) ; przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan
Francus odczytał treść protokołu ;spośród trzech kandydatów wybrano trzech ławników:
Ryszarda Cieślik, Jerzego Jordan i Krystynę Tront.
Po odczytaniu Protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący RG przedstawił radnym treść
Uchwały Nr XVI / 94/ 2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
Nowo wybrany ławnik SR w Raciborzu Jerzy Jordan podziękował radnym za wybór. Przewodniczący
RG i Wójt Gminy pogratulowali ławnikom.
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2) Wójt Gminy powiedziała ,że przedłożony projekt obejmuje obszar stawów –jest to teren
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych ,hodowlanych ,ogrodniczych oraz
gospodarstwach leśnych i rybackich – właściciel terenu pan Kuczera składa wnioski o
dofinansowanie , bez tej zmiany MPZP nie zdążyłby ich złożyć ; nie zgłoszono żadnych pytań.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVI/ 95 / 2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa
Nędza-etap I.
3) Wójt Gminy powiedziała ,że prace te są prowadzone od kilku lat, bezrobotni są widoczni ;
radny Julian Skwierczyński powiedział ,że ci pracownicy wykaszali rowy przy prywatnych
posesjach w Ciechowicach; radny Norbert Gzuk zapytał ,kto jest odpowiedzialny za
utrzymanie chodników przy prywatnych posesjach ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że przepisy
określają obowiązek właściciela posesji do której bezpośrednio chodnik przylega ,właścicieli
można zachęcać ,ale nie zmuszać, ponadto chodników w Gminie przybyło ,pracy jest bardzo
dużo; Przewodniczący RG dodał ,że na Śląsku zawsze była tradycja zamiatania chodników ;
więcej pytań nie zgłoszono ; Przewodnicząca Komisji Finansów i Spraw Gospodarczych Alicja
Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVI/ 96 / 2015
w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2016 rok”.
4) Wójt Gminy powiedziała ,że radni mogli zapoznać się z życiorysem księdza Damka
pochodzącego z Nędzy ; Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt potwierdził ,że Komisja
Oświaty ,Kultury i Sportu poparła wniosek ; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVI/ 97 / 2015
w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza.
5) Wójt Gminy powiedziała ,że na wniosek radnych uchwałę wycofano na poprzedniej sesji, na
posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
omawiano wniosek
Stowarzyszenia o sprzedaż budynku starego gimnazjum na działce Nr 411/1 ,decyzja należy
do radnych; radny Norbert Gzuk zapytał o nadzór nad stowarzyszeniem , jakie narzędzia ma
Wojewoda w ramach nadzoru; radca prawny dr Józef Waligóra potwierdził uprawnienia
Wojewody ,ale nie można przymusić , najważniejsze jest bezpieczeństwo podopiecznych ;
Przewodniczący RG powiedział ,że sprawy były omawiane na dwóch kolejnych posiedzeniach
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego ; Wójt Gminy potwierdziła ,że Stowarzyszenie
ma podpisaną umowę z Gminą do końca 2017 roku; radny Norbert Gzuk powiedział ,że
prezes Stowarzyszenia złożył deklarację pozyskania dużych środków unijnych;
Przewodniczący RG powiedział ,że chodziło o konkretne dane, co Stowarzyszenie chce tam
zrobić; radny Jan Flut zapytał ,co z siedzibą GOPS ; Wójt Gminy odpowiedziała, że na razie
nie będzie zmian, ale to radni muszą się wypowiedzieć, jest to odpowiedzialność za pewne
rzeczy ; Przewodniczący RG zapytał ,co się stanie z remontem i termomodernizacją budynku
w przypadku nie wyrażenia zgody na sprzedaż, uchwała została wycofana; Wójt Gminy
potwierdziła ,że Gmina ma pieniądze do wykorzystania do końca 2016 roku , bezpieczeństwo
dzieci nie jest zagrożone ; Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt zwrócił uwagę na podobną
ofertę i doświadczenia Gminy dotyczące budynku w Górkach Śl. ; radny Jan Francus
powiedział ,że temat był „wałkowany” we wrześniu, nie ma już nad czym dyskutować;
Przewodniczący RG zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Przewodniczący RG zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie ; Rada Gminy przy
13 głosujących , 2 głosami za, 11 głosami przeciw i 0 głosów wstrzymujących nie przyjęła uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
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6) Wójt Gminy powiedziała ,że działka Nr 145/4 to część przy parkingu naprzeciw UG , dostęp
do drogi publicznej zapewniony jest poprzez parking,; radny Julian Skwierczyński zwrócił
uwagę ,że parking nie ma skosu, a na mapie jest inaczej – Wójt Gminy odpowiedziała ,że nie
wszystko na działce zostało utwardzone; innych pytań nie zgłoszono; Przewodnicząca Komisji
Finansów i Spraw Gospodarczych Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym
się przyjęła Uchwałę Nr XVI / 98 / 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w
drodze przetargu.
7) skarbnik gminy omówiła proponowane stawki podatku od nieruchomości oraz odczytała treść
symulacji finansowych ; Wiceprzewodniczący RG Krystian Okręt powiedział ,że po raz pierwszy
od lat wprowadza się niższe stawki , zapytał o podatek od środków transportowych – skarbnik
gminy odpowiedziała , że nie ma jeszcze przepisów wykonawczych ; zapytał o opłatę od psówWójt Gminy odpowiedziała ,że nie będzie wprowadzana ,niemniej koszty za schronisko poszły w
górę ;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 13 głosujących ,13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVI / 99 / 2015
w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok.
8) skarbnik gminy powiedziała ,że zapisy związane są z wprowadzonymi zmianami ustawowymi ;
pytań nie zgłoszono; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię ; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących ,13 głosami za (jednogłośnie )przyjęła Uchwałę Nr XVI / 100 / 2015
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
9) skarbnik gminy powiedziała ,że inkasent Ewa Mola złożyła rezygnację , zgłosiła się pani Barbara
Baron do pobierania opłaty targowej w Nędzy; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący RG poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących ,13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVI / 101 / 2015
zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie
opłaty targowej na terenie Gminy Nędza.
10) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany w uchwale budżetowej; pytań nie zgłoszono;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię ; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 12 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym
się przyjęła Uchwałę Nr XVI / 102 / 2015 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy
Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 .
11) skarbnik gminy odczytała proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; pytań nie
zgłoszono; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię ; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących ,13 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVI / 103 / 2015
zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
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Ad. 6
Wójt Gminy poinformowała ,że trwają ostatnie uzgodnienia dotyczące budowy drogi dojazdowej do pól
w Ciechowicach , uzyskano już pozytywną opinię Śląskiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Katowicach , druga opinia dotycząca odległości do 50 mb od wałów Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach też będzie pozytywna.
Radny Marian Gzuk :
1) poinformował ,że droga dojazdowa jest bardzo uszkodzona i nawierzchnię trzeba naprawić ;
Wójt Gminy potwierdziła ,że nawierzchnię niszczą ciężkie rolnicze maszyny .
Radny Piotr Kudla :
1) zapytał, kiedy będą wycinane drzewa na ul. Jesionowej w Nędzy.
Przewodniczący RG Gerard Przybyła:
1) podziękował za przycięcie krzewów w Nędzy;
2) poinformował, że brakuje zdjęć nowego parkingu przy ZSG w Nędzy i ul. Kopernika w Nędzy
w prasie ;
Wójt Gminy powiedziała ,że zdjęcia były w Gazecie Samorządowej , podziękował już za nową
nawierzchnię pan Adam Grzybowski ; trwają prace na ul. Mickiewicza w Nędzy , remontowany jest
jaz na rzece Suminie , ponadto w Nędzy przystąpiono do remontu wiaduktu nad torami PKP , jest
zorganizowany objazd, dzieci mogą korzystać z przedszkola w Łęgu , koszty dowozu przez PKS
dzieci do Nędzy do końca roku pozostaną bez zmian, ostatni problem to brak przejścia dla pieszych
przez tory PKP w miejsce zlikwidowanych kładek , po spotkaniu jest porozumienie, jeszcze tylko
wymagana jest zgoda z Warszawy , środki finansowe na budowę przejścia inwestor posiada , jedynie
droga wzdłuż torów nie może być wykorzystywana ani też dofinansowana przez Gminę , ponieważ
teren nie jest własnością Gminy , należy do Skarbu Państwa , PKP i Nadleśnictwa .
Radny Norbert Gzuk:
1) stwierdził ,że w Ciechowicach robią tylko drogi polne, ma rozumieć ,że tam ludzie nie
mieszkają ;
2) stwierdził ,że otrzymał informację ,że na ul. Olimpijskiej w Zawadzie Ks. po prawej stronie nie
trzeba nic robić , ostrzegł ,że nic się tam na razie nie stało;
3) wnioskował ,aby ksero w Zawadzie Ks. zostało przeniesione w inne miejsce ;
4) zapytał ,czy objazd wzdłuż torów PKP nie więcej niż 1600 mb drogi nie byłby lepszym
rozwiązaniem , w grę wchodzi niewielkie wyrównanie terenu ; Wójt Gminy zapytała ,co się
stanie w razie wypadku na tej drodze , kto uzyska zgodę właścicieli terenu ,są z tym
problemy.
Radny Julian Skwierczyński:
1) zapytał ,kiedy otrzyma odpowiedź na interpelację zgłoszoną na sesji 27 lipca ( zapis w
protokole); dotyczy kosztorysu budynku po starym gimnazjum;
2) zapytał ,kiedy będzie robiony przepust ,była informacja że zrobi to nasze Przedsiębiorstwo
Komunalne po żniwach - prosi o odpowiedź na piśmie;
3) zapytał o straty inwestora Cieśli ,gospodarstwo szkółkarskie ma zamiar zatrudniać do 30
osób; Wójt Gminy odpowiedziała ,że zapisy w PZP są jasno sprecyzowane-żadnej zabudowy
w otulinie Parku i pasie ochronnym ,jedynie można budować tam ,gdzie już coś istniało ,
dotyczy to pana Smotryckiego , to Starosta wydaje decyzje;
4) zapytał, dlaczego na stronie BIP nie ma finansowych sprawozdań kwartalnych i rejestru
umów; skarbnik gminy odpowiedziała ,że rejestr taki prowadzony jest w Referacie
Finansowym , sprawozdania są publikowane, ich kopie można otrzymać- radny wystąpi z
pismem;
5) zapytał o pismo w sprawie szkód w budynku państwa Sowa w Zawadzie Ks. – Wójt Gminy
odpowiedziała ,że Komisja orzekła że występują tu dolegliwości kwalifikujące do starania się o
dofinansowanie do 20 tyś. zł , gdy będzie kosztorys robót to rodzina może składać wniosek ;
radny prosi o ksero pisma Wojewody; Wójt Gminy powiedziała, że wniosek składa się do
GOPS ;
6) zapytał ,co dalej z pismem MAN-TRANSU , jaka jest decyzja; Wójt Gminy odpowiedziała , że
z treścią pisma radni się zapoznali , nie zmieniam umowy ,Gmina ma zobowiązania , na rok
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2016 warunki pozostaną bez zmian; radny Norbert Gzuk potwierdził ,że Komisja Finansowa
głosowała na posiedzeniu ;
7) zapytał co dalej z sytuacją pana Kalemby , jest pismo w tej sprawie , stan faktyczny jest inny a
Pani Wójt nie raczy pogonić pracowników; Wójt Gminy odpowiedziała ,że w umowie zapisano
, co Firma w stosunku do Gminy musi robić , a więc zgłosić jaki rodzaj odpadów odbiera z
posesji; skarbnik gminy potwierdziła ,że do Referatu Finansów trafiają deklaracje złożone
przez osoby i na tej podstawie realizowane są wywozy , na podstawie zeznań do protokołu
ten Pan potwierdził ,że wystawia śmieci przez 3 miesiące, ale za to nie płaci; radny Julian
Skwierczyński dodał ,że pan ten mieszka w Austrii i tam płaci ; po dyskusji Wójt Gminy
zaproponowała ,aby to radny zapłacił za te wywozy.
Radna Gizela Marondel :
1) zapytała, komu będą służyły nowe stroje kupione dla pań na dożynki ; Wójt Gminy
potwierdziła że będą służyły do reprezentowania Gminy ,a przechowywane będą u sołtysa;
2) powiedziała ,że remont wiaduktu PKP budzi niezadowolenie , ale to samo było w czasie
remontu przejazdu na Rogolu , kierowcy sami znaleźli i utwardzili objazd drogą leśną ,ponadto
teraz na ul. Sobieskiego w Nędzy mieszkańcy są zadowoleni ,jest cisza i małe natężenie
ruchu .
Przewodniczący RG powiedział, że cała ta proponowana droga wzdłuż torów PKP jako objazd to teren
Skarbu Państwa i PKP ,zaś stary przejazd to tereny Lasów Państwowych.
Przewodniczący RG zadał radnemu Julianowi Skwierczyńskiemu pytanie: czy jest prawdą ,że udał się
Pan jako radny do Burmistrza Kuźni Raciborskiej z propozycją przyjęcia trzech sołectw CiechowiceZawada Książęca- Łęg – z argumentem „bo Gmina Nędza nas nie chce „ ; radny Julian Skwierczyński
prosił o przesłanie tego pytania na piśmie , dodał ,że konsultacje prowadził takie ,jak Przewodniczący
RG gdy likwidował szkołę w Zawadzie Ks.; Przewodniczący RG zamknął dyskusję.
Ad. 7
Do przedłożonych pism radni nie wnieśli żadnych pytań.
Ad. 8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad , nie ma więcej pytań i
wniosków , zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 29 września 2015 r. godz. 17 25.
Na tym Protokół zakończono .
Protokołowała K. Tront

