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SESJA RADY GMINY NĘDZA
15.09.2016 roku
godz.1515
PROTOKÓŁ NR XXXVI / 2016
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz.1515 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 12 radnych ; nieobecni radni Marian Gzuk, Piotr Kudla,
Waldemar Wiesner.
Wójt Gminy przedstawiła wszystkim radnym przybyłym na sesję nowego Sekretarza Urzędu Gminy
Pana Krystiana Dolipskiego , wyłonionego w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
związku z odejściem na emeryturę poprzedniej Pani Sekretarz -Pani Krystyny Tront - Pan Krystian
Dolipski, opowiedział kilka zdań o sobie, swoim wykształceniu oraz wszelkich kwalifikacjach zgodnych
i wymaganych przez ustawę o pracownikach samorządowych, pozwalających na zajęcie stanowiska
Sekretarza Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek formalny zmiany w porzadku obrad poprzez
wprowadzenie w pkt 1a Prezentacji multimedialnej wizualizacji dworca wąskotorówki w Nędzy.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 12 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się
przyjęła zmianę w porządku obrad w pkt 1a.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił drugi wniosek formalny o zmianę porządku obrad
poprzez usunięcie w pkt 5 podpunktu 5.
Zapytał Przewodniczącego klubu radnych radnego Norberta Gzuka czy podtrzymuje kandydaturę
radnego Juliana Skwierczyńskiego na członka Komisji Rewizyjnej; Norbert Gzuk potwierdził, iż
zgodnie z pismem wniosek podtrzymuje.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż w związku z toczącym się postępowaniem karnym przed
Sądem Rejonowym w Raciborzu, w którym występuje on jako pokrzywdzony, a radny Julian
Skwierczyński jako oskarżony, kilka rozpraw z powodu złego stanu zdrowia radnego zostało
odroczonych; poprosił w związku z tym radnego Juliana Skwierczyńskiego o możliwość wyjaśnienia
wystąpienia do Sądu o wydanie opinii biegłego z uwagi na zły stan zdrowia; Radny Julian
Skwierczyński wyjaśnił, iż ta sytuacja ni jak ma się do porządku obrad dzisiejszej sesji, w związku z
czym nie ma powodu z takim czymś występować a już tymardziej jeśli chodzi o opinię biegłego bo po
tą opinię biegłego Przewodniczący może zwrócić się do Sądu; Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że z racji nie udzielenia odpowiedzi, zwróci się z wnioskiem do Sądu o udostępnienie
przedmiotowej opinii – do czasu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy wskazującej na zły stan zdrowia
radnego Juliana Skwierczyńskiego podtrzymuje wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad pkt 5
podpunktu 5 informując jednocześnie, iż po wyjaśnieniu sprawy opinii powrócimy do projektu uchwały.
Rada Gminy przy 12 głosujących, 9 głosami za, 3 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi
się przyjęła zmianę w porządku obrad w pkt 5 podpunkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie:
Rada Gminy przy 12 głosujących, 10 głosami za, 1 głosem przeciw , 0 głosami wstrzymującymi się,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu
15.09.2016r., który przedstawia się następująco:
PORZĄDEK OBRAD (po zmianie)
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad;
1a. Przedstawienie prezentacji multimedialnej wizualizacji dworca wąskotorówki w Nędzy
2. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU NR XXXIV/2016, NR XXXV/2016 – z poprzednich sesji.
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3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie
między sesyjnym.
4. SPRAWOZDANIE WÓJTA o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym.
5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) podatku od nieruchomosci na 2017 rok;
2) przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego;
3) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgloszone interpelacje.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
1) Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 29 2016r., w sprawie apelu o
podjęcie skutecznych dzialań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości
Grzegorzowice-Ciechowice.
2) Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Iybz Obrachunkowej w Ktowicach Znak: WK610/9/4/16 z dnia 8 sierpnia 2016r.
3) Pismo Prezesa Regionalnej Iybz Obrachunkowej w Ktowicach Znak: WK-610/9/4-1/16 z dnia 22
sierpnia 2016r.
4) Uchwała Nr 4200/V/107/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku V Składu Orzekajacego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Nędza
informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
Ad. 1a
Pan Jarosław Łuszcz – Naczelnik Kolei Wąskotorowej, właściciel dworca i kolei wąskotorowej w
Nędzy zakupionego od PKP - opowiedział i przedstawił wraz ze swoim współuczestnikiem w projekcie
Panem Zdzisławem Kołoda prezentację nt. Jak stacja Rudy-Gliwice wyglądała kiedyś, a jak wygląda
dziś. Przedstawiona została również wizualizacja kolei wąskotorowej Gliwice-Rudy-Racibórz z
przebiegiem toru w latach dwudziestych oraz dzisiejszego stanu jak również zostały przedstawione
plany na najbliższe lata związane z tym co ma powstać w Nędzy. Zaplanowano aby architektura
została odtworzona tak, jak wyglądało to w latach dwudziestych. Stworzone ma zosać coś w rodzaju
Muzeum - Stara Stacja z częścią hotelową, restauracyjną oraz miejscem dla najmłodszych.
Zaplanowano również ruch drezyn.
Godz. 16 17 Przewodniczący RG zarządził 5 minut przerwy
Godz. 16 25 Obrady zostały wznowione
Ad. 2
Rada Gminy przy 12 głosujących , 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się
zatwierdziła Protokół Nr XXXIV/2016 z sesji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
zatwierdziła Protokół Nr XXXV/2016 z sesji z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur; Radny Julian Skwierczyński zapytał o
tematy poruszane ze społeczeństwem podczas pełnionego dyżuru; Przewodniczący RG wyjaśnił, iż
nie były podejmowane żadne tematy ponieważ podczas pełnionego dyżuru nikt nie przybył,
podejmował sprawy bieżące w Urzędzie Gminy.
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Ad. 4
Radny Jan Francus:
Zapytał o pkt 3; Wójt Gminy poprosiła pracownika merytorycznego obecnego na sesji Panią Ilonę Zoń
o wyjaśnienie tematu dotyczącego przepisania z regionu III w województwie śląskim do regionu w
województwie opolskim, które obejmuje wysypisko w Dzierżysławiu, Wójt Gminy wyjaśniła, iż
spotkanie było na wniosek i zaproszenie Gminy Pietrowice Wielkie; ze względu iż gmina ta ma bliżej
na wysypisko w Dzierżysławiu takie działania z uwagi na mniejsze ponoszenie kosztów chciałaby
podjąć, rozmowy były tylko na zasadzie poinformowania gmin powiatu raciborskiego iż taka możliwość
przejścia do regionu opolskiego istnieje; niemniej jednak potrzebna jest zgoda marszałka, a w naszym
przypadku i tak mamy chyba zdecydowanie bliżej do powstałego wysypiska w Raciborzu.
Radny Norbert Gzuk:
Zapytal o pkt 9 dotyczący zarządu LGD w Pietrowicach Wielkich; Wójt Gminy wyjaśniła, iż najpierw był
zarząd a poźniej walne zebranie, które dotyczyło podziału pieniędzy między LGD związanych ze
zmianą przepisów administracyjnych w związku z terminami składania wniosków i wydawania
pieniędzy.
Radny Julian Skwierczyński:
Zapytał o pkt 4 – czego dotyczył akt notarialny oraz o pkt 5 – czy na spotaniu byli wszyscy mieszkańcy
gminy; Wójt Gminy wyjaśniła, iż akt notarialny dotyczył Państwa Niemiec – mieszkańców Łęgu; teren
znajdujący się przed ich posesją był własnością gminy i Państwo Niemiec po wyrażeniu zgody przez
Radę Gminy działkę nabyli, a na spotkaniu z weteranami OSP byli wszyscy weterani z gminy.
Ad.5
1) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z przedstawieniem stawek maksymalnych
podatku od nieruchomości na rok 2017; Radny Krystian Okręt zapytał jaki jest procent inflacji;
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iz przewidziany na 2017 rok procent inflacji to 1,3 % natomiast
każdą stawkę tego podatku należałoby odrębnie przeanalizować; Radny Krystian Okręt
zapytał jaki procent z podatku stanowią dochody; Skarbnik wyjasniła, iż z załączonej tabeli
wynika, że w 2016 roku wpływy do budżetu stanowią kwotę 2 134 529,37, a w roku 2017
planowana jest wkota 2 168 225,18 oraz że jest to ważny element dochodów; Radny Krystian
Okręt zapytał również na jakim poziomie jest ściągalność oraz jakie są zwolnienia; Skarbnik
wyjaśniła, iż ściągalność jest na poziomie 90% natomiast zwolnień jest bardzo mało raczej
odroczenia; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy przy 12 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się,
przyjęła Uchwałę Nr XXXV-200-2016 w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Godz. 1645 radna Justyna Bonk-Mozgawa opuściła salę narad.
2) Skarbnik Gminy wyjaśniła i omówiła projekt uchwały; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 11 głosujących , 9 głosami za 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-201-2016 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości
Województwa Śląskiego.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok;
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła
pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Godz. 1650 radny Karol Kalemba opuścił salę narad.
Rada Gminy przy 10 głosujących , 8 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-202-2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy
Nędza.
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4) Skarbnik Gminy omówiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w Wieloletniej Prognozy
Finansowej; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 10 głosujących , 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XXXIV-203-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
Godz. 1708 radny Karol Kalemba wrócił na salę narad.
Ad. 6
Radny Jan Francus:
1)zapytał czy Pani Wójt posiada jakieś informacji na temat chodnika w Górkach Śląskich w ciągu drogi
wojewódzkiej przy ul. Ofiar Oświęcimskich.
Wójt Gminy wyjaśniła, iż posiada informację że wstępnie zajmie się tym Rybnik, ponieważ jest to teren
miasta Rybnika, chyba że powiat raciborski i rybnicki zawiązał jakieś porozumienie.
Radny Julian Skwierczyńki:
1)zapytał ile kosztowało wyasfaltowanie terenu wjazdu w Ciechowicach do posesji pracownika Urzędu
Gminy Pana Wallacha. Wyjaśniając, że szerokość pobocza tej drogi gminnej nie sięga aż do bramy
wjazdowej do tej posesji.
Wójt Gminy odpowiedziała, że teren ten jest własnością gminy, a wyasfaltowanie tego terenu jest
wynikiem odtworzenia nawierzchni po robotach w ramach przetargu na kanalizację.
2)zapytał ile kosztowała nawierzchnia do tartaku w Babicach.
Wójt Gminy odpowiedziała, że około 66 tysięcy kosztowały roboty budowlane, wyjaśniając również iż
remont nie był prowadzony do samego tartaku tylko do pewnego odcinka.
3)złożył pisemną interpelację na ręce Przewodniczącego RG.
Radny Norbert Gzuk:
1)zapytał na jakim etapie jest plebania.
Wójt Gminy odpowiedziała, że na etapie przetargu.
2)poinformował również o fatalnym stanie ulicy Olimpijskiej pytając jednocześnie kiedy zostanie tam
wykonany remont.
Wójt Gminy wyjaśniła, iż nie jest w stanie odpowiedzieć kiedy dokładnie. Remonty dróg są
wykonywane systematycznie.
3)radny zapytał również o niedrożny rów po stronie zachodniej boiska, wracając uwagę, iż jak tylko
zaczyna padać to zalewa między innymi posesję Pani Błaszczok.
Wójt Gminy wyjaśniła, iż zna problem, i że tych rowów do wyczyszczenia jest bardzo dużo.
4)zapytał ile ulic w gminie dotknie ustawa dekomunizacyjna.
Wójt Gminy odpowiedział, że tylko jednej, ul. Koniewa w Łęgu.
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Ad. 7
1) Przewodniczący RG poinformował, iż jeżeli jest wola radnych to na kolejnej sesji można
przygotować i podjąć uchwałę w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie
budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice-Ciechowice.
2) Wójt Gminy po krótce wyjaśniła czego dotyczyły wystąpienia pokontrolne Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach zwróciła uwagę, iż kontrola RIO przebiegała jakby
dwutorowo; z jednej strony kontrola zaleceń z przed czterech lat - z drugiej reagowanie
kontrolerów RIO na donosy jakie wpływały na tutejszy urząd; Wójt Gminy zauważyła, iż żaden
z donosów się nie potwierdził; oddała głos pracownikowi urzędu gminy Pani Ilonie Zoń, która
opowiedziała poszczególne zapisy w wystąpieniu dotyczące gospodarki odpadami; Skarbnik
Gminy również zabrała głos omawiając przedmiotowe wystąpienie.
Ad.8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 15 września 2016 roku godz. 1750 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

