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SESJA RADY GMINY NĘDZA
09.11.2015 roku
godz.1530
PROTOKÓŁ NR XVIII / 2015
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji –godz.1530
prawomocność obrad; na sesję przybyło 14 radnych ; nieobecny radny Krystian Krótki .

-

stwierdzając

Do przedłożonego porządku obrad nie wniesiono żadnych wniosków; Przewodniczący RG poddał
porządek obrad pod glosowanie; Rada Gminy przy 14 głosujących ,14 głosami za (jednogłośnie )
zatwierdziła porządek obrad sesji ,który przedstawia się następująco:
Otwarcie sesji -stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu Nr XVI / 2015 i Protokołu Nr XVII / 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
wykonania uchwał Rady Gminy .
5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nędza ;
2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok;
3) wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nędza;
4) zmieniającą Uchwałę Nr VI-30-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie
terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych;
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny;
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ;
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości ;
9) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia
2014;
10) zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;

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

INFORMACJA dot.. złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2014 :

WOJEWODA ŚLĄSKI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku

Przewodniczący Rady Gminy Nędza

Wójt Gminy Nędza
2) Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku - procedury aplikowania o środki na inwestycje
w sieć wod- kan..
3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami ‘DOM’ sp. z o.o. – zakończenie obsługi wywozu ścieków dla
nieruchomości położonych w Nędzy przy ul. Złocistej -Lnianej-Topolowej…..
4) użytkownicy wieczyści i właściciele budynków mieszkalnych w Nędzy ,przy ulicach Topolowej, Złocistej i Lnianej –
prośba z dn. 2.11.2015 o pozytywne załatwienie pertraktacji w sprawie przejęcia sieci kanalizacyjnej …..

8. ZAMKNIĘCIE SESJI .
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Ad.2
Do Protokołu Nr XVI / 2015 radni wnieśli następujące uwagi:
radny Marian Gzuk sprostował zapis ad.4 str.2 – nie pytał o melioracje, ale o rowy ,które będą
wykonywane;
radny Norbert Gzuk sprostował zapis ad.6 str.5- jego wypowiedź była odpowiedzią na nie wpisaną
( nie rozumie dlaczego ? ) do Protokołu wypowiedź radnego Jana Francus, że drogi w pierwszej
kolejności są robione tam ,gdzie mieszkają ludzie ; zaś ksero w Zawadzie Ks. ma być przeniesione ze
świetlicy do biblioteki.; Przewodniczący RG poddał Protokół pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za , 1 głosem przeciwnym i 1 głosem wstrzymującym
się zatwierdziła Protokół nr XVI / 2015 sesji w dniu 29 września 2015 rok.
Do Protokołu Nr XVII / 2015 nie wniesiono uwag; Przewodniczący RG poddał Protokół pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za , (jednogłośnie ) zatwierdziła Protokół nr XVII / 2015
sesji nadzwyczajnej w dniu 22 października 2015 rok.
Ad.3
Przewodniczący RG potwierdził ,że pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy.
Ad.4
Radny Julian Skwierczyński: zapytał o akt notarialny (pkt 2) Wójt Gminy Anna Iskała odpowiedziała ,
że działkę w Nędzy sprzedano p. Kalyciok za kwotę 62 120,00 zł (brutto) ; zapytał czego dotyczyły
konsultacje społeczne (pkt 9) Wójt Gminy odpowiedziała ,że chodzi o lokalne grupy działania ; zapytał
o trasę rowerową( pkt 10) Wójt Gminy odpowiedziała ,że omawiano wstępny zarys trasy , jest szansa
na dofinansowanie z Euroregionu; zapytał o „wprowadzenie” zastępcy Policji( pkt 16) Wójt Gminy
potwierdziła, że na dzisiejszej sesji zastępca miał być obecny, będzie na kolejnej sesji; radny Jan
Francus zapytał o spotkanie z organizacją CIVIS (pkt5) ; Wójt Gminy potwierdziła ,że przeprowadzono
szkolenie w sprawie mediacji ; radny Marian Gzuk zapytał o mostek w Ciechowicach (pkt 6) Wójt
Gminy potwierdziła ,że było spotkanie , mostek jest w ciągu drogi gminnej , czekamy na decyzje służb
Wojewody ,wstępny koszt to ok.50 tyś. zł : radny Norbert Gzuk zapytał o tereny pod ścieżki
rowerowe; Wójt Gminy potwierdziła ,że prowadzona trasa przebiegać będzie wzdłuż wąskotorówki ,
ustalane są przejścia przez Górki Śl. ,Nadleśnictwo i Rudy; radny Julian Skwierczyński zapytał o
spotkanie przy promie w Grzegorzowicach ,które transmitowała TVP ; Wójt Gminy potwierdziła ,że z
inicjatywą wystąpiła Rada Sołecka Grzegorzowic, nie było przedstawicieli Marszałka, chodziło im o
pokazanie problemu dojazdu do pracy , do pól..
Ad.5
1) Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Nędzy inż. Marek Niewrzoł powiedział ,
że wszystkie dokumenty zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Finansów i
Rozwoju Gospodarczego , taryfy na 2016 rok nie ulegają zmianom ; Przewodniczący RG
zapytał , jakie koszty obejmują opłatę 88,00 zł za przyłączenie do urządzeń wodociągowych ;
Prezes PK odpowiedział ,że jest to odbiór danego urządzenia - do gotowego przyłącza,
innych kosztów nie ma; radny powiatowy Andrzej Chroboczek stwierdził ,że na początku
budowy sieci wodociągowej np. w Zawadzie Ks. koszty były liczone wg innych zasad ; 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 XVIII / 107 /
2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nędza .
2) skarbnik gminy mgr inż. Katarzyna Paszenda odczytała wprowadzone zmiany w podatku od
środków transportowych w stosunku do 2015 roku,- wzrost stawek podatkowych to ok. 3% i
zmiany wynikające z ustawy, roczne dochody Gminy z tego tytułu to ok. 60 tyś. zł
;
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 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVIII / 108 /
2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
3) skarbnik gminy potwierdziła ,że nie zmieniają się dotychczasowe zasady ustalania opłaty
targowej , wprowadzono nową stawkę 20,00 zł , druga stawka 32,00 zł nie uległa zmianie od
2011 roku , roczne dochody z tego tytułu to ok.10-11 tyś. zł , co wskazuje ,że targującym opłaca
się handlować; radny Norbert Gzuk zapytał ,czy pismo w sprawie konsultacji opłaty targowej z
dnia 6 listopada 2015r. (radni z treścią zapoznali się przed sesją) należy przegłosować, może
należy teraz rozważyć ,czy handlujący mają rację i wnioskował o przedstawienie wysokości
stawek w innych gminach ;Przewodniczący RG powiedział ,że pomimo kilkunastu sklepów
handel na targowisku im się opłaca , więc sama opłata nie jest barierą ; radny Julian
Skwierczyński powiedział ,że może chodzi o to ,by konkurencję zniszczyć przy pomocy uchwały
; Przewodniczący RG powiedział ,że przy mrozie -15 stopni nikt z nich nie przyjedzie tu
handlować, zaś sklepy zapewniają ciągłość sprzedaży; Wójt Gminy powiedziała ,że stawka
20,00 zł nie jest wygórowana; Przewodniczący RG zamknął dyskusję; Przewodnicząca Komisji
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię;
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za , 1 głosem przeciwnym i 1 głosem wstrzymującym
się przyjęła Uchwałę Nr XVIII / 109 / 2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie
Gminy Nędza .
4) skarbnik gminy powiedziała ,że zmianę terminu poboru opłaty wprowadza się na wniosek
inkasentów ; radny Julian Skwierczyński powiedział ,że w Zawadzie Ks. nie ma zapewnionego
bezpieczeństwa dla inkasenta(sołtysa) nie ma miejsca ,gdzie może bezpiecznie pobierać podatki i
opłaty; Wójt Gminy powiedziała ,że pierwszy raz o tym słyszy, nikt jej o tym nie informował;
skarbnik gminy dodała ,że to inkasenci wyrażają zgodę i ponoszą osobistą odpowiedzialność ,
urząd nie ma nic do tego ; radny Norbert Gzuk zaproponował nagłośnienie zmiany terminu ,
szczególnie jest to ważne dla tych ,którzy mają stałe zlecenia opłat w bankach ; innych pytań nie
zgłoszono ; 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 XVIII / 110/ 2015 zmieniającą Uchwałę Nr VI-30-2015 Rady Gminy Nędza z
dnia 23 lutego 2015r. w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi .
5) skarbnik gminy omówiła wprowadzone zmiany we wzorach formularzy w wymiarach
podatkowych wynikające ze zmiany przepisów ustawowych ; radny Julian Skwierczyński zapytał
jak to będzie wyglądać technicznie; skarbnik gminy potwierdziła ,że od 2016 roku każdy nowy
podatnik lub podatnik zgłaszający zmiany wypełniać będzie nowe formularze, nie będzie
konieczności ,aby zrobili to wszyscy podatnicy – informacja taka podana zostanie również w
Gazecie Samorządowej Gminy Nędza ; nie zgłoszono więcej pytań; Przewodniczący RG poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 14 głosami za (jednogłośnie ) przyjęła Uchwałę Nr XVIII / 111 /
2015 w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych.
6) Wójt Gminy powiedziała ,że w projekcie uchwały wpisano dwie działki w Babicach ,które
stanowią drogę, pismo-wniosek właścicieli jest do wglądu ( radny Julian Skwierczyński odebrał
kopię pism) wniosek był dawno złożony ,ale nie został zrealizowany, ta droga już jest pokryta
asfaltem ,jest to odnoga ul. Drzewnej, utwardzenia dokonała Gmina; 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 , 11 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 3 głosami wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr XVIII / 112/ 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na
rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny.
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7) Wójt Gminy powiedziała ,że działka nr 194 w Zawadzie Ks. to rów gminny położony na
prywatnej działce, cała działka leży w terenach pod zabudowę , sprzedaż w drodze przetargu
( inaczej nie można ) umożliwi właścicielowi podział na działki budowlane ;nie zgłoszono
pytań; 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 XVIII / 113 /
2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu .
8) Wójt Gminy powiedziała, że działka nr 130/9 w Górkach Śl. to fragment drogi Za Lasem ,teraz
jest to własność prywatna ,w PZP są to tereny pod budownictwo jednorodzinne ,bez dostępu
do drogi publicznej , po wycenie nieruchomość zostanie nabyta do gminnego zasobu
nieruchomości; nie zgłoszono pytań; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący RG poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 13 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym
się przyjęła Uchwałę Nr XVIII / 114/ 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do
gminnego zasobu nieruchomości .
9) skarbnik gminy odczytała wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2015 rok –
szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 05
listopada 2015r. ; 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 XVIII / 115 /
2015 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia
2014;
10) skarbnik gminy odczytała wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej ;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; nie zgłoszono żądnych pytań; Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosujących , 12 głosami za , 0 głosów przeciwnych i 2 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XVIII / 116/ 2015 zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/ 2014
Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
Ad.6
Przewodniczący RG Gerard Przybyła:
1) wnioskował o uporządkowanie drogi dojazdowej do dworca PKP w Nędzy ,głównie wycięcie
gałęzi ; jest to droga powiatowa ;
2) zapytał o termin cięcia drzew i konarów na ul. Jesionowej w Nędzy oraz wycinki wzdłuż ul.
Sobieskiego w Nędzy .
Radny Julian Skwierczyński :
1) odczytał treść Interpelacji nr 9/2015
dot. usunięcia dzikiego wysypiska śmieci „
zlokalizowanego w Nędzy na zapleczu dawnej Roszarni” ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że
mieszkańcy mogą dwa razy do roku wystawiać odpady wielkogabarytowe, gruz itp. , pomimo
tego pojawiają się nadal „dzikie wysypiska” Przewodniczący RG zaproponował ,aby w każdym
wydaniu Gazety Samorządowej informować mieszkańców ,że mogą wywozić śmieci , kiedy i
gdzie znajduje się PSZOK( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ) .
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Radny Norbert Gzuk:
1) zapytał o odszkodowanie za szkody wyrządzone w szkole w Zawadzie Ks. podczas lipcowej
wichury ; Wójt Gminy potwierdziła ,że szkody są wycenione, Gmina czeka na wniosek
ubezpieczyciela ;
2) wnioskował o uporządkowanie ścieżki rowerowej ,aby była przejezdna;
3) zapytał o przebieg geodezyjnych pomiarów w Zawadzie Ks. (było m.in. ogłoszenie księdza) ;
Wójt Gminy potwierdziła, że chodziło o odrolnienie działek do nowego PZP, ponadto
sprawdzane są zeznania podatkowe oraz złożone deklaracje za śmieci;
4) zgłosił problem z oznakowaniem przejścia dla pieszych przy Kościele ; Wójt Gminy
powiedziała ,że stanowisko władz wojewódzkich jest jednoznaczne” piesi bardziej uważają na
przejściach nie oznakowanych „ ;
5) zapytał ,co ze sprzedażą „starej plebani” ; Wójt Gminy potwierdziła, że trwa przetarg .
Przewodniczący RG zapytał ,czy Gmina otrzymała już informację na odpowiedź dot. obsługi wywozu
ścieków (dot. przedsiębiorstwa DOM) ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że nie.
Radny Jan Francus poinformował ,że PKP remontuje w Górkach Śl. tunel ,prace są prowadzone
„wzorowo”.
Przewodniczący RG dodał ,że remont wiaduktu nad torami PKP w Nędzy też robi wrażenie.
Radny Marian Gzuk
1) zapytał o planowane wydatki z funduszu sołeckiego Ciechowic; Wójt Gminy potwierdziła ,że
stoły już są zamówione.
Radny Karol Kalemba:
1) zaapelował ,aby Szymocice zostały ujęte w budżecie Gminy na 2016 rok ; Wójt Gminy
potwierdziła ,że zaplanowane prace w Nędzy zostały wykonane, nowy budżet zostanie
radnym przedstawiony.
Radny Julian Skwierczyński ;
1) zaapelował ,żeby również Zawada Ks. została doceniona finansowo, w 2014 roku złożone
zostały propozycje do budżetu ; Wójt Gminy odpowiedziała ,że oczekuje pytań na piśmie.
Ad.7
Radni zapoznali się z treścią pism; nie wniesiono żadnych pytań i uwag.
Ad.8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu ,że wyczerpano porządek obrad , nie ma więcej pytań
i wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 09 listopada 2015 roku godz.1633.
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Tront

