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SESJA RADY GMINY NĘDZA
16.12.2016 roku
godz.801
PROTOKÓŁ NR XLII / 2016
Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dokonał otwarcia sesji – godz. 8 01 - stwierdzając
prawomocność obrad; na sesję przybyło 13 radnych ; nieobecny radny Krystian Okręt oraz Julian
Skwierczyński.
Radni otrzymali wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad Wójta Gminy Nędza z dnia
15 grudnia 2016r. wraz z uzasadnieniem i proponowaną zmianą do porządku obrad sesji
dotyczący zmienionego projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza
uzupełniony o dodatkowe wpływy z otrzymanych darowizn oraz prośbą o włączenie do porządku
następującuch uchwał: uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
urzędzeń wodociągowych na lata 2014-2017” zakładającej m.in. wprowadzenie zadań inwestycyjnych
p.n. Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie dz. 421 – wiadukt PKP oraz p.n. Budowa odcinka
sieci wodociągowej w obrębie torowiska PKP, które początkowo zakwalifikowane jako remont;
uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi usuwającej omyłkę pisarską w zakresie uzasadnienia korekty deklaracji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał nowy porządek obrad pod głosowanie: Rada Gminy przy 13
głosujących, 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się;
zatwierdziła nowy porządek obrad Rady Gminy Nędza w dniu 16.12.2016r.
PORZĄDEK OBRAD (po zmianie):
1. OTWARCIE SESJI- stwierdzenie prawomocności obrad;
2. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU NR XXXIX/2016 , Nr XL/2016, Nr XLI/2016 – z poprzednich
sesji.
3. INFORMACJA PRZEWODNICZACEGO RADY GMINY o działaniach podejmowanych w okresie
między sesyjnym.
4. SPRAWOZDANIE WÓJTA o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z
wykonania uchwał Rady Gminy.
5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) zmiany Uchwały Nr XXX-177-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;
2) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
 Uchwała V Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Nr 4200/V/160/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
5) Uchwała Budżetowa na rok 2017;
 Uchwała V Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Nr 4200/V/158/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nędza
projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi;
 Uchwała V Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Nr 4200/159/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości
599.025,11 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Nędza.
6) trybu prac na projektem uchwały budżetowej;
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7) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze
półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze;
8) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
9) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Gminy Nędza";
10) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
11) zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017.
6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
1) Pismo Nr ID.720.138.2016 z dnia 27.10.2016r.- odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej radnego Juliana Skwierczyńskiego.
7. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
8. ZAMKNIĘCIE SESJI.
Ad. 2
Radny Norbert Gzuk wniósł uwagę dotyczącą nieuzupełnienia jego wypowiedzi w poprzednim
protokole.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 11 głosami za, 1 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się;
zatwierdziła Protokół Nr XXXIX/2016 z sesji z dnia 31 października 2016 roku wraz z uwagą radnego
Norberta Gzuka.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się,
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu; zatwierdziła Protokół Nr XL/2016 z sesji z dnia 4 listopada
2016 roku.
Rada Gminy przy 13 głosujących, 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się,
jeden radny nie brał udziału w głosowaniu zatwierdziła Protokół Nr XLI/2016 z sesji z dnia 25 listopada
2016 roku.
Ad. 3
Przewodniczący RG potwierdził, że pełnił cotygodniowy dyżur.
Ad. 4.
Radny Marian Gzuk:
Zapytał o pkt. 9 dotyczący spotkania nt. Kanału Odra-Dunaj; Wójt Gminy odpowiedziała, iż było to
spotkanie informacyjne przedstawicieli polsko-czeskich gdzie dowiedzieliśmy sie o odejsciu od
koncepcji ze strony Austrii, spotkanie nie było wiążące.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zapytał o spotkanie z kuratorem oświaty w Katowicach; Wójt Gminy odpowiedziała, iż było to ogólne
spotkanie z kuratorem oraz wojewodą.
Ad.5
1) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały; 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 13 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLII-230-2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-177-2016 Rady Gminy
Nędza z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmiany uchwały budżetowej po
zmianie autopoprawką; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja
Kowol potwierdziła pozytywną opinię; pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy przy 13 głosujących , 11 głosami za , 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLII-231-2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy
Nędza.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nędza; 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 13 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLII-232-016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nędza.
4) Skarbnik Gminy opowiedziała i przedstawiła radnym projekt uchwały dotyczący między innymi
zwiększenia dochodów oraz wydatków z związanych podjętymi wcześniej uchwałami;
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach;Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię wyrażoną przez wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu;
pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLII-233-2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
5) Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła radnym projekt uchwały Budżetowej na rok 2017;
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach; Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol
potwierdziła pozytywną opinię wyrażoną przez wszystki Komisje na wpólnym posiedzeniu;
pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 10 głosami za, 1 głosem przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLII-234-2016 w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2017.
6) Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej; 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 13 głosujących , 10 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę Nr XLII-235-2016 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
7) Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła radnym projekt uchwały wyjaśniając iż projekt dotyczy
zmian podstawy prawnej pozostały zakres uchwały pozostaje bez zmian; 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 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLII-236-2016 w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za pierwsze półrocze, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
8) Wójt gminy wyjaśniła, iż fragment działki położony jest pomiędzy Babicami i Adamowicami
obrazując to radnym na mapie poglądowej; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 11 głosami za , 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęła Uchwałę Nr XLII-237-2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w
drodze darowizny nieruchomości.
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9) Wójt gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały dotyczący przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 jest
programem przyjmowanym co roku, który reguluje ustawa.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLII-238-2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Gminy Nędza”.
10) Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła radnym projekt uchwały wyjaśniając, iż uchwała
koryguje omyłkę pisarską; pytań nie zgłoszono; Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy przy 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLII-240-2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11) Skarbnik gminy przedstawiła i omówiła radnym projekt uchwały; 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 13 głosujących , 13 głosami za (jednogłośnie), 0 głosami przeciw, 0 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLII-239-2016 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017.
Ad. 6
Radny Jan Francus zapytał o zepsuty przejazd kolejowy oraz o termin zawarcia umowy z fundacją;
Wójt Gminy odpowiedziała, że wie o zaistniałej sytuacji w ubiegłym tygodniu i poinformowała radnych,
iż podjęła interwencje w tej sprawie; natomiast umowa jest do kwietnia.
Radna Gizela Marondel złożyła Pani Wójt oraz wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.
Radny Marian Gzuk zapytał o ul. Ciechowicką, o to co w tej kwestii przez ten rok zostało zrobione;
Wójt Gminy odpowiedziała, iż problemem jest to, iż właścicielem fragmentu tej drogi jest RZDW.
Radny Marian Gzuk zapytał również o kapliczkę w Ciechowicach, o której remont ubiegali się
mieszkańcy; dlaczego kapliczka w Szymocicah została wyremontowana a kapliczki w Ciechowicach
chciała Pani się pozbyć na rzecz parafii?; Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż na stanie gminy są dwie
kapliczki – jedna w Szymocicach jedna w Ciechowicach na ul. Odrzańskiej i sam kult religijny nie jest
zadaniem własnym gminy stąd propozycja przejęcia kapliczki na rzecz parafii w Zawadzie Książęcej; z
uwagi na brak planu nad zabytkami niema możliwości finansowania jakichkolwiek remontów kapliczek.
Radny Norbert Gzuk wniósł aby przy okazji usuwania przyczyn stwierdzenia nieważności uchwały w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa
Zawada Książęca przez Wojewodę Śląskiego 15 listopada uwzględnić zgłoszone uwagi przez
właścicieli działek dotyczących między innymi terenu zieleni łęgowej, strefy bezpośredniej ochrony
konserwatorskiej, a świadczące o nierzetelnym i bałaganiarskim sposobie opracowania tego planu, a
w sposób naruszajacy prawa właścicieli tych działek; Wójt gminy poprosiła o złożeniu tego na piśmie.
Ad. 7
Nie rozpatrywano.
Ad.8
Przewodniczący RG po stwierdzeniu , że wyczerpano porządek obrad, nie ma więcej pytań i
wniosków zamknął sesję Rady Gminy Nędza w dniu 16 grudnia 2016 roku godz. 910 .
Na tym Protokół zakończono.
Protokołowała K. Wystyrk-Gembalczyk

