
OGŁOSZENIE 

W związku z wystąpieniem pokontrolnym NajwyŜszej Izby Kontroli (dokument dostępny na BIP 
Gminy Nędza) Urząd Gminy jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli w zakresie 
gospodarki nieczystościami ciekłymi.  
 W związku z powyŜszym,  mieszkańcy są proszeni o przechowywanie dowodów 
potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Kontrola obejmuje swoim zasięgiem teren całej 
gminy, wszystkich właścicieli nieruchomości, bez wyjątku.  
 Mieszkańcy zostają pisemnie wzywani do okazania umowy i dowodów płacenia za wywóz 
nieczystości ciekłych. W celu ustalenia ilości nieczystości ciekłych powstających na terenie 
nieruchomości, kontrola odbywa się w oparciu o zuŜycie wody (zgodnie z przepisami prawa w 
tym zakresie). 
 Gmina jest zobowiązana prowadzić kontrole w sposób ciągły, tak by wykazać, iŜ 
wszystkie powstające na terenie Gminy nieczystości ciekłe są zagospodarowane w sposób 
zgodny z przepisami prawa.  
 Kontrola NIK wykazała nieprawidłowość w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych 
przez właścicieli nieruchomości, zatem proszę o powaŜne potraktowanie kaŜdego wezwania do 
okazania stosownych dokumentów, tak by ograniczyć konieczność stosowania przewidzianych w 
przepisach kar. 

Wójt Gminy Anna Iskała 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
SPALANIE PLASTIKU 
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania (w szczególności plastików 
w porach wieczornych i nocnych), Wójt Gminy Nędza wzywa mieszkańców do natychmiastowego zaprzestania tych praktyk. 
Substancje przedostające się do powietrza podczas spalania plastików stanowią powaŜne zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia ludzi! 
 
ZASIŁEK POWODZIANOM WYPŁACA TERAZ WÓJT 
Zgodnie z obowiązującą od 18 listopada br. ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, 
rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, poszkodowana w wyniku powodzi, będzie mogła otrzymać  jednorazowy zasiłek 
powodziowy do 2 tys. złotych. Jeśli wartość szkód nie przekroczy 2 tys. zł –zasiłek będzie wypłacany w wysokości odpowiadającej 
poniesionej szkodzie, natomiast jeśli poniesiona szkoda będzie równa lub większa niŜ 2 tys. zł –zasiłek będzie wynosił 2 tys. 
złotych. Przyznanie zasiłku będzie niezaleŜne od dochodów rodziny. Decyzja o przyznaniu zasiłku będzie naleŜała do Wójta gminy 
(burmistrza, prezydenta) i będzie musiała zostać podjęta przez ten organ w ciągu 2 dni licząc od dnia wpłynięcia wniosku 
poszkodowanego.  
 
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 
„Niebieska Karta” jest do dokument, który zawiera informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, a takŜe 
działań, do których realizacji zobowiązani są przedstawiciele słuŜb realizujących procedurę. Formularze te obecnie wypełniają 
policja i ośrodek pomocy społecznej. Dokument ten moŜe być wykorzystany jako dowód w sprawach sądowych (po  złoŜeniu 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz wszczęciu postępowania). Oprócz policji i pracowników ośrodków pomocy 
społecznej „Niebieską Kartę” będą mogli wypełniać takŜe przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. 

NOWOŚCI W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH OD 2012 r. 
Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych ograniczy grono osób uprawnionych do pobierania świadczeń. Zmienia się takŜe 
zasady zatrzymywania prawa jazdy osobą, które uchylają się od płacenia alimentów. 7 września 2011r. prezydent podpisał 
ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która 
eliminuje nieścisłości związane z interpretacją części przepisów dotyczących m.in. świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku 
pielęgnacyjnego. NajwaŜniejszą ze zmian jakie weszły jest wprowadzenie odmiennego niŜ dotychczas sposobu obliczania 
dochodu przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych. Przyjęte rozwiązanie ograniczy grupę osób pobierających 
świadczenia i pozwoli przekazywanie środków rodzinom, które naprawdę ich potrzebują.  
ZawęŜeniu ulegnie grupa osób, którym przysługiwać będą świadczenia pielęgnacyjne -osoby niezdolne do samodzielnej 
egzystencji ich nie otrzymają. Ma to na celu wykluczenie fikcyjnego pobierania świadczeń pielęgnacyjnych przez dalszych 
członków rodziny, którzy w rzeczywiście nie są w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną, gdyŜ sami wymagają 
pomocy osoby trzeciej w wykonywaniu codziennych czynności Ŝyciowych. Nowelizacji ulęgną równieŜ zasady zatrzymywania 
prawa jazdy osób, które uchylają się od płacenia alimentów. Za dłuŜnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych nie zostanie uznany  dłuŜnik alimentacyjny, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w kaŜdym 
miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niŜszej niŜ 50% kwoty bieŜąco ustalonych alimentów. Dodatkowo decyzja 
starosty o zatrzymaniu prawa jazdy będzie musiała być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania administracyjnego i 
wydaniem przez wójta decyzji administracyjnej o uznaniu za dłuŜnika alimentacyjnego. 

BECIKOWE TYLKO Z ZAŚWIADCZENIEM 
Od 2012 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia dziecka uzaleŜnione będą od przedstawienia przez osobę ubiegającą się, zaświadczenia, Ŝe matka dziecka 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niŜ od 10 tygodnia ciąŜy do porodu. 

NIE BĘDZIE EKSMISJI NA BRUK 
Gmina będzie musiała zapewnić pomieszczenia tymczasowe osobom z nakazem eksmisji, którym nie przysługuje uprawnie do 
lokalu socjalnego lub zastępczego. Z przepisu tego wywodzi się po stronie gminy obowiązek  zapewnienia pomieszczenia 
tymczasowego osobie eksmitowanej. Obowiązek ten od początku był przedmiotem sporów. 
Dokonując opróŜniania lokalu słuŜącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłuŜnika na podstawie tytułu wykonawczego, z 
którego nie wynika prawo dłuŜnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik musi usunąć dłuŜnika do innego lokalu lub 
pomieszczenia, do którego dłuŜnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym moŜe zamieszkać. JeŜeli jednak dłuŜnikowi nie 
przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym moŜe zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem 
czynności do czasu gdy, gmina właściwa ze względu na miejsce połoŜenia lokalu podlegającego opróŜnieniu, wniosek komornika, 
wskaŜe dłuŜnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłuŜej jednak niŜ przez okres sześciu miesięcy. Po upływie tego terminu 
komornik usunie dłuŜnika do noclegowni schroniska bądź innej placówki wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce 
połoŜenia lokalu podlegającego opróŜnieniu. Jednocześnie komornik usuwając dłuŜnika do noclegowni bądź innej placówki 
powinien powiadomić właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłuŜnikowi tymczasowego pomieszczenia. 
Maksymalnie sześć miesięcy osoba z wyrokiem eksmisji będzie mogła pozostać w dotychczasowym lokalu. 
Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie będzie przysługiwało jeŜeli: 
1. nakazanie opróŜnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu uporczywego 

wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciąŜliwym korzystanie z innych 
lokali w budynku lub teŜ zajęcia przez dłuŜnika lokalu beŜ tytułu prawnego, 

2. dłuŜnik został zobowiązany do opróŜnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, 
3. dłuŜnik został zobowiązany do opróŜnienia tymczasowego pomieszczenia.       
 

Wójt Gminy Anna Iskała 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – IWONA CZORNY 

 

Jakie ksiąŜki lubi 
czytać Pani 
Dyrektor 
Biblioteki? 
KsiąŜki z literatury 
Paula Coelho. Są to 
Ŝyciowe ksiąŜki z 
których moŜna 
wynieść i wnieść do 
swojego prywatnego 
Ŝycia wiele ciekawych 
cytatów. Odnieść się 
do wielu rzeczy, 
zastanowić nad nimi. 
Nad tym co jest tak 

naprawdę w Ŝyciu waŜne.  Obecnie człowiek goni za karierą, 
by jak najlepiej przeŜyć swoje Ŝycie i zapomina o waŜnych 
rzeczach. To z ksiąŜek moŜemy wynieść wiele wartości, 
drogowskazów. Lubię czytać teŜ ksiąŜki, które są „na 
czasie”, lubię wiedzieć, co lubi czytać młodzieŜ i ksiąŜki 
łatwe i przyjemne, by się zrelaksować. 

Ulubione ksiąŜka z dzieciństwa? 
Nie ukrywam, Ŝe do moich dziecięcych ulubieńców naleŜeli 
Miś Uszatek czy Gąska Balbinka. Chętnie, jako juŜ 
uczennica szkoły podstawowej lubiłam czytać ksiąŜki 
fantastyczne, dlatego do dzisiaj chętnie sięgam po ksiąŜki z 
serii Opowieści z Narnii, dzięki którym moŜna na chwilę 
przenieść się w świat czarów i magii, aby oderwać się od 
codzienności dorosłego Ŝycia. 

Kto zaszczepił w Pani pasję czytania ksiąŜek? 
Głównie mama, która zawsze czytała mi ksiąŜki. Rodzice 
pracowali i nie mieli zbyt wiele czasu, ale kaŜdą wolną 
chwilę spędzaliśmy na czytaniu Kubusia Puchatka i Misia 
Uszatka. Mogłabym te ksiąŜki czytać non – stop. Znałam 
potem na pamięć czytane bajki i jak mama coś źle 
przeczytała to ją poprawiałam (śmiech). 

Na jakim etapie swojego Ŝycia zdecydowała Pani, Ŝe 
będzie bibliotekarką? 
Chyba juŜ na etapie wyboru liceum, a dokładnie liceum 
księgarskiego, które mnie ukierunkowało do dalszej 
edukacji w tej dziedzinie. Potem studia na kierunku-
Informacji naukowej i bibliotekarstwa. 

Była Pani wolontariuszką. Proszę powiedzieć na czym 
polegała Pani praca? 
Wszystko zaczęło się od staŜu w bibliotece. Spodobało mi 
się. Stwierdziłam, Ŝe to jest to. Chcę obcować z ksiąŜkami. 
UwaŜam, Ŝe jeśli człowiek obcuje z literaturą w przyszłości 
przynosi to owoce. Dodatkowo bardzo lubię dzieci i zajęcia 
jako wolontariuszki polegały na czytaniu ksiąŜek małym 
dzieciom, grach i zabawach związanych z ksiąŜką. Sprawiało 
mi to wielką przyjemność. 

Jak wspomina Pani zajęcia z dziećmi? 
Nie ukrywam, Ŝe od dzieci moŜna wiele się nauczyć, 
dowiedzieć. One mają w sobie coś takiego niezwykłego, 
moŜe to właśnie ten ich dziecięcy instynkt, dzięki któremu 
wyczuwają komu mogą coś więcej powierzyć, jakąś 
tajemnicę, sekret. Zdarzało mi się nieraz dowiedzieć kto się 
komu podoba w przedszkolu, co się komu przytrafiło, kto co 
lubi, w co dzieci lubią się bawić w co się ubierać. Więc to 
było bardzo miłe dla mnie, zaufanie którym obdarowywały 

mnie dzieci, bardzo mnie cieszyło. Uśmiech dziecka 
mobilizuje do dalszej pracy. Potem największa przyjemność, 
to powrót młodego człowieka do biblioteki juŜ jako 
powaŜnego czytelnika. Dlatego waŜne, jest obcowanie z 
ksiąŜką i zaczepianie tego juŜ u najmłodszych. 
Wykształcimy sobie wspaniałych czytelników i będzie to 
naprawdę wielką przyjemnością.  

Miewa Pani sytuacje, Ŝe „wsiąka” Pani w świat 
ksiąŜki i zapomina o całym świecie? 
Tak. Miewam takie sytuacje, Ŝe kiedy ksiąŜka mnie 
zaciekawi, jestem w stanie ją przeczytać nawet przez całe 
popołudnie i nic nie jest w stanie mnie oderwać od niej. 
Zdarzają mi się równieŜ, Ŝe potrafię poświęcić ksiąŜce cały 
wieczór, bez względu na to, o której godzinie muszę rano 
wstać. 

MłodzieŜ w obecnych czasach sięga po ksiąŜki? 
MłodzieŜ czyta coraz mniej ksiąŜek. Niestety. W dobie 
dzisiejszej techniki wystarczy na komputerze kliknąć w 
wyszukiwarkę i wszystkie informacje są dostępne. Ja 
osobiście wolę czytać. Czytać, trzymać ksiąŜkę w ręku i 
cieszyć się nią. Istotne jest organizowanie akcji czytania 
ksiąŜek i rozwijania pasji czytania juŜ u najmłodszych. 
KsiąŜka zawsze była, jest i będzie. To najwspanialsza rzecz, 
kiedy przewracając stronę po stronie, czuje się jej zapach. 

Za Panią pierwsze przedsięwzięcie w nowej roli. 
Proszę o nim opowiedzieć. 
Był to koncert kolęd Świąt to juŜ czas. Było mi bardzo 
współpracować z Paniami Kariną Garbas i Mariolą 

Brzoską. Obie te panie prowadzą schole dziewczęce – przy 
parafii św. Józefa Robotnika w Zawadzie KsiąŜęcej i 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turzu. Dzięki nim 
mogliśmy wysłuchać koncertu, nawiązać współpracę. Był to 
taki pierwszy mój projekt i bardzo się cieszę, Ŝe wszystko 
pomyślnie się ułoŜyło. Sam koncert był piękny– chciało się 
słuchać jeszcze i jeszcze. Mam nadzieję, Ŝe ten koncert jest 
początkiem wspaniałej współpracy pomiędzy GBP a takimi 
instytucjami jak: Urząd Gminy, schole, szkoły, przedszkola, 
kluby sportowe. 

Kolejne plany? 
Mamy juŜ plany na przyszłość. Szkoły przygotowują się do 
konkursu plastycznego pt. ŚnieŜny, nocny krajobraz, który 
organizowany jest dla klas I – VI. Termin składania prac to 
10 styczeń a rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie 
się 20 stycznia. Chcielibyśmy teŜ zorganizować warsztaty 
malarskie, fotograficzne, dziennikarskie. Chcemy promować 
młodych ludzi. Stworzyć teŜ ofertę dla czytelników 
dorosłych. Z myślą o nich zmieniliśmy godziny otwarcia 
biblioteki, by kaŜdy spokojnie mógł skorzystać z naszej 
oferty. Planujemy spotkanie z piłkarzami, policjantami i 
straŜakami. Pomysłów jest duŜo i mamy nadzieję, Ŝe 
realizacja kaŜdego z nich pójdzie po naszej myśli. Jesteśmy 
na etapie tworzenie strony internetowej biblioteki i chcemy 
by była źródłem informacji dla czytelników. Będą mogli się 
dowiedzieć, co w danym czasie proponuje GBP, jakie 
planujemy przedsięwzięcia, wprowadzić godziny otwarcia. 

Czego Ŝyczyć nowej Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej? 
DuŜo wspaniałych czytelników, mnóstwa uśmiechów na 
twarzy i owocnej współpracy.      
      (a.b.) 



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2012 
 

Wszystkie informacje zawarte w w/w tabeli zostały sporządzone na podstawie danych przekazanych przez 
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, Gmina Nędza nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 
dokonane po opracowaniu niniejszej tabeli. 
 Przypomina się, Ŝe wiąŜące przedsiębiorcę terminy wywozu są kaŜdorocznie przekazywane 
klientom w formie np. załącznika do ksiąŜeczek opłat itp. 

(j.b.) 

 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O.  
ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz ( 32/ 4153577) 

 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
Zmieszane 2 

16 
30 

13 
27 

12 
26 

10* 
23 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
30 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

5 
19 

3 
17 
31 

Segregowane 12 13 12 12* 14 12 12 13 12 12* 12 12 
* zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

 
 

REMONDIS GLIWICE SP. Z O. O.  
ul. Bolesława Chrobrego 41, 47-200 Kędzierzyn – Koźle (77/ 4826705) 

 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
Zmieszane 9* 

23 
6* 
20 

5* 
19 

2* 
16 

 30* 

14 
 

28* 

11 
 25* 

9 
23* 

6 
 20* 

3 
 17* 

1 
 15* 
29 

12* 
26 

10* 
24 

Segregowane 
szkło 

16 - 12 - 7 - 2 27 - 22 - 17 

Segregowane 
papier 

16 - 12 - 7 - 2 27 - 22 - 17 

Segregowane 
plastik 

16 13 12 10 7 4 2 
30 

27 24 22 19 17 

*data wywozu dla osób, które zawarły umowę na wywóz jeden raz w miesiącu 
 
 

NAPRZÓD SP. Z O. O.   
ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy (32/ 4577083) 

 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
Zmieszane  
Nędza 1 
 

3 
17 

1 
15 

1 
16 
30 

16 
30 

14 
24 

5 
20 

4 
19 

3 
21 

4 
20 

4 
23 
 

7 
21 

5 
20 

Zmieszane  
Nędza 2 
 

4 
18 

2 
15 

2 
16 
30 

17 
30 

14 
25 

6 
20 

5 
19 

6 
21 

5 
20 

5 
23 

8 
22 

7 
21 

Zmieszane 
Zawada Ks. 
Łęg 
 

10 
24 

7 
21 

6 
21 

3 
17 

4 
17 
31 

15 
29 

17 
31 

16 
30 

13 
27 

11 
25 

13 
27 

11 
21 

Zmieszane 
Górki Śl. 
Szymocice 
 

9 
23 

6 
20 

5 
20 

2 
16 

2 
16 
30 

14 
28 

16 
30 

14 
29 

12 
26 

10 
24 

9 
23 

6 
20 

Zmieszane 
Babice 
Ciechowice 
 

5 
20 

6 
20 

5 
19 

2 
16 

2 
16 
30 

13 
27 

13 
27 

10 
28 

11 
25 

9 
23 

7 
21 

5 
19 

Segregowane 
Nędza 
 

9 7 7 6 9 8 6 7 7 8 8 7 

Segregowane 
Babice 
Ciechowice 
Górki Śląskie 
Łęg 
Szymocice 
Zawada Ks. 
 

10 8 8 10 10 11 9 8 10 9 9 10 

*data wywozu, dla osób, które zawarły umowę na wywóz jeden raz w miesiącu obowiązująca jest zawsze pierwszy podany termin w 
danym miesiącu 
 



STAWKI PODATKÓW I OPŁAT W ROKU 2012 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
1. Podatek od gruntów: 
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,84 zł; 
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 hektara powierzchni; 
3) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,29 zł od 1 m² powierzchni; 
2. Podatek od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych - 0, 65 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej; 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej - 19,66 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej ; 
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m² 

powierzchni uŜytkowej ; 
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 4,33 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej; 
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 

publicznego - 6,21 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej; 
6) od domków letniskowych – 7,36 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej. 

OPŁATA TARGOWA 
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 32,00 zł. Opłatę targową uiszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca na 
targowisku. Inkasentami opłaty targowej są: Irena Solich oraz Kornelia Porombka. Za pobraną opłatę targową inkasentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1,00 zł od kaŜdej skasowanej opłaty, płatne w ostatnim dniu roboczym kwartału 
rozliczeniowego. 

ZWOLENIENIA Z PODATKU 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, nie oddane w posiadanie zaleŜne. Zwolnienie nie obejmuje 

gruntów, budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
2. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej; 
3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
4. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności charytatywnej. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton 

 
b) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 

 
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów, 
a) od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 
- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton - 1 006,00 zł. 
- ciągniki o dopuszczalnej masie powyŜej 7 ton i poniŜej 12 ton - 1 272,00 zł. 
 
 



b) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 

 
3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 404,00 zł. 
4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

 
5) od autobusów 

 
 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej druŜyny piłki siatkowej VT Nędza. Wszystkie nasze mecze u siebie są 
rozgrywane w piątki, o godzinie 18.30 na sali LKS-u. Więcej na oficjalnej stronie internetowej druŜyny www.vtnedza.pl. 

� 1 grudnia:  Catering Parys Rydułtowy  2:3  VT Nędza 
� 9 grudnia:  VT Nędza   3:1  Jedynka Jankowice 
� 15 grudnia  Top Ten ZST Rybnik  2:3  VT Nędza 

 GS przedstawia sylwetkę nowego zawodnika druŜyny VT Nędza, który dołączył do druŜyny w tym sezonie: Pozyskanie 
Romana do naszej druŜyny to był nasz duŜy sukces. Z jednej strony pozyskaliśmy nowego rozgrywającego o niekonwencjonalnej 
myśli na boisku. Znakomicie czyta grę przeciwnika, co pozwala na rozrzucenie bloku. Niech nikogo nie zmyli jego wiek. Roman to 
znakomicie przygotowana "maszyna do sportu". Jest skoczny i szybki na siatce, nadąŜa do niedokładnie przyjętych piłek. Z 
drugiej strony pozyskaliśmy "skarbnicę wiedzy" o siatkówce. Roman jest trenerem siatkarskim, posiada niebagatelną wiedzę, 
jest dla nas ostoją i pewnym punktem odniesienia. Jego ogromne doświadczenie, opanowanie, umiejętność reagowania na 

bieŜącą sytuację na boisku stanowi dla nas ogromną podporę. Romana 
cechuje duŜa skromność, nigdy nie narzuca swej woli, ani zdania. Słowem - 
dobrze, Ŝe z nami jest.  

� Imię i Nazwisko: Roman Pinoczek. 

� Wzrost:  187 cm. 

� Wiek: 46 lat. 

� Zawód: nauczyciel, trener siatkówki. 

� Pozycja: rozgrywający. 

� Zainteresowania: siatkówka, narty, góry, muzyka. 

� Jeśli nie siatkówka to .... narty - jedynie śmiganie po białym puchu 
moŜna porównać z adrenaliną jaka wyzwala się przy setballu w tie break. 
              JL



Z śYCIA GMINY 

ORLIK 2012 NA MIKOŁAJKI 
 JuŜ od godzin porannych 6 grudnia w ZSG w Nędzy panowała 
wyjątkowa atmosfera, uczniowie z niecierpliwością spoglądali w stronę 
boiska, wyczekiwali momentu, na który czekali juŜ od dłuŜszego czas. 
Pomimo chłodnego wtorkowego dnia atmosfera panująca w placówce 
szkolnej była bardzo gorąca. Uczniowie otrzymali piękny prezent 
mikołajkowy. 6 grudnia punktualnie o godzinie 11oo dyrektor ZSG Maria 

Czerwińska dokonała uroczystego otwarcia kompleksu „Moje boisko  - 
Orlik 2012” cytując słowa Jana Pawła II. Jest to 116 orlik wybudowany w 

Polsce. Na uroczystość przybyły władze gminne w osobie Wójta Gminy, radnych i przedstawiciela oświaty oraz władze 
powiatowe. Zaproszono równieŜ prezesów gminnych klubów sportowych, wykonawców kompleksu oraz byłych dyrektorów szkoły 
w Nędzy. Przecięcia wstęgi dokonano z zasłuŜoną powagą i tylko na ten moment czekali uczniowie szkoły, którzy wyraźnie 
szczęśliwi i podekscytowani przemaszerowali przez ogrodzenie by stanąć na nowo wybudowanym obiekcie. Po wystąpieniach, 
odczytaniu listu przesłanego z gabinetu premiera i ministra sportu nastąpiło poświęcenie orlika dokonane przez księdza dziekana 
Gotfryda Fessera. Uczniowie ZSG podziękowali wszystkim zebranym za orlika i przedstawili interesującą część artystyczną – 
oczywiście o charakterze sportowym. Następnie rozegrano mecz piłki noŜnej. Rodzice i nauczyciele ZSG zmierzyli się z klasą 
sportową. Gimnazjalistki rozegrały równieŜ mecz piłki siatkowej a potem rozegrano kolejno turnieje piłkarskie w kategorii szkoły 
podstawowej i gimnazjum. By tradycji stało się zadość dyrektor Maria Czerwińska pierwsza umieściła piłkę w bramce.             
O oddanie strzału pokusił się równieŜ Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek oraz Wójt Gminy Anna Iskała. Orlik został 
wybudowany, by mogli z niego korzystać nie tylko uczniowie, ale teŜ by słuŜył wszystkim mieszkańcom.            (a.b.) 

ODDAJEMY KREW PO RAZ CZWARTY 
27 listopada br. po raz czwarty odbyła się zbiórka krwi, zorganizowana 

przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego KrzyŜa  z Nędzy. W 
niedzielny listopadowy dzień od godz. 900 do godz.1300 na parkingu przy siedzibie 
DFK w Nędzy w ambulansie RCKiK przy ulicy Kościelnej 4 krew oddało 38 osób. 
Wzorem poprzednich akcji kaŜda osoba oddająca krew otrzymała upominek. 
Zebrano 17 litrów tego bezcennego płynu. Podczas tej edycji organizatorzy gościli 
przedstawicieli klubu HDK z Knurowa, którzy wręczyli przedstawicielom klubu z 
Nędzy pamiątkową statuetkę. Na zdjęciu obok prezes klubu w Nędzy z 
przedstawicielami klubu w Knurowie. Klubowi udało się równieŜ pozyskać 
kolejnych sponsorów. 
 Klub HDK w Nędzy załoŜony został 30 stycznia 2011 roku przy 
współudziale Wójta Gminy Anny Iskała. Od momentu powstania klub 
zorganizował juŜ 4 akcje oddawania krwi. Prezesem klubu jest Adam Feszter, 
który zachęca wszystkich ludzi do wsparcia akcji poprzez oddanie krwi. Ponadto wszyscy zainteresowani przystąpieniem do 
oddziału w Nędzy, są bardzo mile widziani. Nie muszą to być wyłącznie mieszkańcy naszej gminy. Do klubu naleŜą juŜ teraz m. 
in. mieszkańcy Kobyli czy Raciborza. Podczas 4 akcji prezes klubu  został wyróŜniony medalem Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu za oddanie 25 litrów krwi. Jak mówi sam wyróŜniony: „W przyszłym roku medale 
otrzymają kolejni honorowi krwiodawcy z naszego klubu”. Organizatorzy składają podziękowania wszystkim sponsorom, 
„Szczególne wyrazy podziękowań składamy wójtowi gminy, która od początku powstania klubu wspiera nas i nasze akcje. 
Chciałbym równieŜ podziękować Martynie Konopka, przedstawicielce jednego z naszych sponsorów. Dziękuję wszystkim 
sponsorom, to dzięki nim akcja została przeprowadzona” – wspomina Adam Feszter. 
 Kolejna akcja planowana jest na 29 stycznia 2012 roku. Zmieni się miejsce oddawania krwi – akcja zostanie 
zorganizowana na placu przy Urzędzie Gminy w Nędzy w godzinach zwyczajowo przyjętych. JuŜ teraz zachęcamy wszystkich, 
którym nie jest obojętny los drugiego człowieka na styczniową akcję. Oddanie krwi zabiera niewiele czasu, bo zaledwie 20 minut 
a właśnie od tego zaleŜy ludzkie Ŝycie i zdrowie. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe kaŜdy kto chce zostać krwiodawcą, musi mieć 
ukończone 18 lat i podczas akcji posiadać ze sobą waŜny dokument toŜsamości. Na początku wypełnia formularz a potem 
przechodzi badania lekarskie i tylko za zgodą lekarza, moŜe zostać pobrana krew.  

KaŜda kropla oddanej krwi jest na wagę złota, jest  najlepszym lekiem a potrzebować go moŜe kaŜdy z nas, najbliŜsza 
nam osoba w najbardziej nieoczekiwanym momencie w Ŝyciu. Wszystkie przeprowadzone w tym roku akcje HDK w Nędzy 
zakończona była sukcesem o czym świadczą ilości zebranej krwi podczas poszczególnych spotkań. Podczas tej akcji udało się 
zebrać 17 litrów krwi, podczas poprzedniej akcji - 19.                   (a.b.) 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY 
 Po raz pierwszy członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
zorganizowali turniej tenisa stołowego. Spotkanie odbyło się 3 grudnia na sali 
gimnastycznej ZSG w Nędzy. Do rywalizacji zgłosili się przedstawiciele 
klubów HDK z Bełku, Czerwionki – Leszczyn i Raciborza. Przedstawiciele 
kaŜdego z klubów grali między sobą w kategorii singiel i debel. Pierwsze 
miejsce zajęli organizatorzy turnieju w składzie: Adam Feszter, Krzysztof 

Farana, Wiesław Jóźwik. Niejeden z uczestników odkrył w tym dniu swój 
ukryty, jak dotąd talent właśnie do gry w tenisa. Jak wspomina prezes klubu 
HDK z Nędzy Adam Feszter emocji podczas turnieju nie brakowało i kolejne 
spotkanie juŜ jest planowane. Organizatorzy liczą teŜ, Ŝe w przyszłorocznym 
turnieju weźmie udział więcej klubów HDK i to nie tylko z okolicznych 
miejscowości, dziękując jednocześnie Wójt Gminy, dzięki której spotkanie w ogóle miało miejsce.      (a.b.)  



KARTY Z HISTORII... W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN  

KS. WENDELINA JANA ŚWIERCZKA Z CIECHOWIC 

 
 W akcie urodzenia pod numerem 65 
sporządzonym w Zawadzie KsiąŜęcej (Zawada 
Herzoglich) 26 grudnia 1911 roku zapisane jest, Ŝe 
19 grudnia (wtorek) tego roku urodził się w 
Ciechowicach (Schichowitz) Wendelin Johannes 

Swierczek w rodzinie Augusta i Emilii zd. Pyttlik 

    Rodzina Świerczków była wybitnie 
utalentowana muzycznie. Dwaj bracia ojca – równieŜ 
Wendelin (zm. 12.08.1974) i Leon (zm. 
17.09.1980), misjonarze - byli znanymi 
kompozytorami. Studiowali na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Zostali dyrygentami 
chórów w seminarium duchownym, a takŜe na 
parafiach. Wendelin Jan wzrastał w rodzinie 
głęboko katolickiej o tradycji misjonarskiej św. 
Wincentego á Paulo (pojawiający się niejednokrotnie 
skrót CM z łac. Congregatio Missionis  oznacza 
Zgromadzenie KsięŜy Misjonarzy). Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w 1925 r. wstąpił do Małego 
Seminarium KsięŜy Misjonarzy na Nowej Wsi w 
Krakowie, gdzie w 1928 ukończył gimnazjum. 28 
października tego roku wstąpił do seminarium 
internum w Krakwie na Kleparzu. 30 listopada 1930 
r. złoŜył śluby wieczyste. Maturę zdał dwa lata 
później. Następnie rozpoczął studia w Instytucie 
Teologicznym KsięŜy Misjonarzy na Stradomiu. Dnia 
20 grudnia 1936 r. otrzymał święcenia kapłańskie w 
kaplicy seminaryjnej na Stradomiu z rąk biskupa 
pomocniczego Krakowa Stanisława Rosponda. Po 
przygotowaniach wyjechał w długą transoceaniczną 
podróŜ na misje do Brazylii.  
    Do Kurytyby przybył 13 kwietnia 1937 r. 
Pracował jako wikary w : Irati (1937-1940), Don 
Feliciano (1940-1941), Vera Guarani (1941-1943), 
Prudentópolis (1943-1945), Orleans (1945-1947), 
Mafrze (1947-1951) i znów w Irati (1951-1952). 

Następnie 
został 

nominowany 
proboszczem  

w : Rio Claro 
do Sul (1952-

1959), 
Itaiópolis 

(1959-1961), 
Catanduvas do Sul 
(1961-1963), Cotenda 
(1963-1965), Imvituva 
(1965-1971), Tomás 
Coelho (1971- 1973), 
znów w Orleans (1973-
1975) i w Dom Pedro II 
(1975-1985). 
    Wendelin Jan 
Świerczek był bardzo 
dynamiczny i aktywny, 
nie lubił być 
bezczynnym. Podjął się wielkiego dzieła: budowy 
kościołów w Rio Claro do Sul, Guamiranga, Imvituva. 
Budowanie było jego wielką pasją. AngaŜował się w 
Ŝycie kulturalne parafii, którymi administrował. 
Tworzył teatry, instytucje kultury. W Dom Pedro II 
przygotował obchody stulecia emigracji polskiej. 
Uroczystość ta została uwieczniona na filmie 
dokumentalnym zrealizowanym przez ks. Tadeusza 

Dziedzica. Jeden z pierwszych księŜy, który na 
szeroką skalę wykorzystywał środki audiowizualne do 
ewangelizacji i promocji kultury. Przygotowywał 
audycje radiowe w Ponta Grossa, Rio Negro i Irati. 
Ale jego szczególną pasją było dziennikarstwo i 
filatelistyka (posiadał cenną kolekcję znaczków 
pocztowych). Pisał bardzo duŜo artykułów do róŜnych 
czasopism katolickich, ukazujących się nie tylko w 
Brazylii, ale równieŜ w Argentynie, Stanach 
Zjednoczonych, a nawet w Polsce. Współredagował 
pismo polonijne „Lud” i wydawnictwo „Kalendarz 
Ludu”. Wydał dwie ksiąŜki: O Amor mais Sagrado 
(Miłość Najświętszego, 1944) i Seara do Senhor 
(Katedra-schronienie Pana, 1980) – zbiory artykułów 
przedstawiające trudne Ŝycie emigrantów polskich, 
ich działalność społeczno-kulturalną i tradycje, które 
pielęgnują. 
    Ks. Świerczek był człowiekiem małomównym, 
ale za to tytanem pracy, która stopniowo 
nadwyręŜała jego zdrowie. W 1985 r. ze względu na 
powaŜną chorobę serca poprosił o powrót do Domu 
Centralnego w Kurutybie, gdzie 23 kwietnia 1991 
roku zmarł. 

  
                                                                                                               

Oprac. Krystian Okręt 

 
 
 
Źródła:  

� Ks. W. Biernaski CM, Kim byli, co zrobili ci misjonarze...., tłum. ks. 
W. Paszek, Wyd. Instytutu Teologicznego KsięŜy Misjonarzy, 
Kraków 2009, s. 245-247. 

� Akty urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego w Nędzy.  



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 
                
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W ZSG W NĘDZY 
śeby tradycji stało się zadość, równieŜ w tym roku odbył się kiermasz świąteczny zorganizowany w ZSG w Nędzy. Corocznie 
spotkanie organizowane jest z wielką pieczołowitością przez okres kilku miesięcy. Dzieci przygotowują wystąpienia artystyczne a 
rodzice z władzami szkoły i Radą Rodziców dbają o to, by moŜna było zabrać ze sobą do domu wyjątkowe świąteczne i ręcznie 
robione dekoracje. 11 grudnia juŜ korytarz ZSG wypełniony był po brzegi – od najmłodszych po dorosłych, równieŜ ości 
przybyłych spoza gminy. Piękne i przede wszystkim oryginalne stroiki i ozdoby świąteczne zachwycały niejedno oko a i o ciele nie 
zapomniano. KaŜdy, kto pojawił się w szkole mógł skosztować teŜ pysznych swojskich ciast a o tym, Ŝe naprawdę wypieki były 
pyszne świadczy fakt, Ŝe rozeszły się w mgnieniu oka. MoŜna było 
przysiąść na chwilę, napić się kawy i zjeść ciasto. Zachwycić się 
trwającym okresem świątecznym. Uczniowie ZSG przygotowali magiczną 
część artystyczną i wprowadzili wszystkich uczestników w wyjątkową 
boŜonarodzeniową atmosferę. Świątecznie ubrani młodzi artyści wykonali 
najbardziej znane i lubiane piosenki świąteczne zbierając gromkie brawa 
publiczności, która nuciła słowa piosenki Coraz bliŜej święta.  (a.b.) 
     
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ZSP W BABICACH 
W ZSP w Babicach obchodzili Dzień Pluszowego Misia, najlepszego 
przyjaciela dzieci i niezastąpionej przytulanki. Pierwszy miś maskotka 
powstał 109 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych 
dziecięcych zabawek na świecie. Z tej okazji kaŜde dziecko przyniosło 
swoją ulubioną przytulankę. Ogłoszono teŜ konkurs plastyczny na 
najpiękniejszy rysunek misia. W tym dniu gościli u nas aktorzy z 
warszawskiego teatru dramatycznego „Wulkan”, którzy przybliŜyli uczniom terminy związane z teatrem i zaangaŜowali w zabawę 
widza, a poniewaŜ to Światowy Dzień Pluszowego Misia, dzieci z pluszakami odegrały razem z aktorami przedstawienie na 
motywach utworu Jana Brzechwy „Szelmostwa Lisa Witalisa”.   ZSP Babice, Rozwita Sroka 

 
„TRADYCJE ZNOMY I PIYKNIE GODOMY”.  
Tak uczniowie i nauczyciele ZSP w Babicach przywitali w grudniowy wieczór 
górników i przybyłych gości z okazji Barbórki. Wieczór uroczysty, bo przybyli do 
nas górnicy, którym chcieliśmy podziękować za ich trudną i często 
niebezpieczną pracę, a tym, którzy są juŜ na emeryturze, Ŝyczyć radości z 
zasłuŜonego odpoczynku. Była to świetna okazja, aby ten dzień zapisał się 
takŜe w kronice naszej szkoły jako Święto Gwary Śląskiej. Uczniowie i 
przedszkolaki przygotowali więc program, w którym zaprezentowali się w 
skeczach, wierszach i śląskich piosenkach. Jednak najbardziej rozbawiło  
widzów przedstawienie „Bojka o Kapturku”, w której brawurowo odegrali swoje 
role starsi uczniowie. W podzięce górnicy obdarowali wszystkie dzieci 
czekoladami. Podczas tej imprezy nie mogło zabraknąć zespołu tanecznego 
ŁęŜczok z Zawady Ks., który przybył do szkoły juŜ po raz drugi na zaproszenie 
Dyrektor Hanny Kowalskiej. Zespół zaprezentował swoje najwspanialsze 
tańce, czym wzbudził aplauz widowni. Na koniec przy kawie i słodkim poczęstunku, za który dziękujemy Radzie Rodziców, 
świętowaliśmy dalej.   ZSP Babice, Rozwita Sroka 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM 

Bezpieczeństwo to jeden z najwaŜniejszych aspektów 
pracy opiekuńczo-wychowawczej w ZSP w Babicach. Szkoła 
realizuje zadania programu "Bezpieczeństwo i mobilność dla 
wszystkich". To międzynarodowy program edukacyjny dla szkół 
podstawowych przeznaczony do prowadzenia zajęć z 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

W ramach tego programu w klasie drugiej Małgorzata 

Kocjan prowadzi zajęcia z wykorzystaniem komputera. Zwraca 
się uwagę na następujące zagadnienia: bezpieczne 
przechodzenie przez jezdnię, rozumienie znaków drogowych, 
przemieszczanie się w okolicach szkoły, bezpieczna droga do szkoły, poruszanie się, kiedy jest ciemno, jazda na rowerze, kodeks 
pasaŜera samochodu, historia samochodu, samochody i recykling. Podczas realizacji zagadnień uczniowie biorą udział w dyskusji, 
prezentują odpowiednie zachowania, wykonują ćwiczenia praktyczne np.kolorują, wycinają, rozwiązują krzyŜówki, testy, układają 
puzzle, korzystają z programu multimedialnego - gry i zabawy. Wykonano gazetkę ścienną  poświęconą bezpieczeństwu ruchu 
drogowego jego najmłodszych uŜytkowników. 
 W tym roku szkolnym szkoła wzięła udział w IV edycji akcji „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”. Tegorocznym 
hasłem ogólnopolskiej akcji jest: „Bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa”. W placówce zorganizowano apel, podczas 
którego zapoznano uczniów z tematem przewodnim tegorocznej akcji. Ogłoszono konkurs dla uczniów na wiersz lub hasło na 
temat potrzeby uŜywania pasów bezpieczeństwa, fotelików samochodowych i rowerowych. Przygotowano gazetkę szkolną na 
temat akcji. 18.11.2011r. odbyły się teŜ debaty w klasach – uczniowie zabrali głos, wyrazili swoje odczucia i szukali rozwiązań 
poprawy sytuacji. W tym dniu odbył się korowód uczniów z plakatami ulicami wioski. Zapalono znicz oraz uczczono minutą ciszy 
pamięć ofiar wypadków. W realizację działań zaangaŜowali się Dyrektor placówki, Hanna Kowalska, wychowawcy oraz 
koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole.              ZSP Babice, Małgorzata Kocjan 
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K o l ę d y  rozlega się ton 

O p ł a t k i e m  s i ę   ł a m i e m y 
S z c z e r e  Ŝ y c z e n i a  s o b i e  ś l e m y 

C  h  o  i  n  k  a   r  o  z  j  a  ś  n  i  a   n  a  s  z   d  o  m 
R  a  d  o  ś  ć   g  o  ś  c  i   w   t  e  n   w  y  j  ą  t  k  o  w  y   d z  i  e  ń 

J   e   z   u   n   i   u 
Nasze małe dzieciąteczko 

O t u l i m y   C i ę   c i e p ł e m  n a s z y m 
K o ł y s a n k ę    z a ś p i e w a m y    d o    s n u 

S  i  a  n  k  o    n  a    k  o  ł  d  e  r  k  ę     z  m  i  e  n  i  m  y 
 S      e    r     c    a      w      d   a    r     z     e      C    i       

n     i    e     s     i    e    m    y 
             Eleonora Czekała 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
WYDAWCA:  
URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza 
tel./fax 032 410 23 99 
 www.nedza.pl 
GODZINY URZĘDOWANIA:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 
Justyna Brząkalik 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
A. Bluszcz 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

SESJA W PIGUŁCE 

 21 listopada br. na sesję Rady Gminy przybyło 14 radnych. Na sesji nieobecny był radny Roman Marcol, poniewaŜ z 
dniem 26 września br. złoŜył na ręce przewodniczącego RG rezygnację z funkcji radnego w Radzie Gminy Nędza. 
 Sesję rozpoczęło wystąpienie Starosty Raciborskiego Adama Hajduka, który jako przewodniczący Związku Gmin i 
Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego przedstawił cele i zadania realizowane w ramach tej struktury oraz korzyści 
jakie płyną z moŜliwości wpływania na podział środków unijnych. Rada gminy za namową starosty wyraziła zgodę na 
przystąpienie Gminy Nędza do tej struktury. 
 Przewodniczący udzielił równieŜ głosu Iwonie Czorny, dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej, która przedstawiła 
wizję działania tej placówki w najbliŜszym roku. 
 Na sesję została zaproszona równieŜ Justyna Brząkalik – pracownik Urzędu Gminy w Nędzy, który zajmuje się m.in. 
sprawami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie. Za pomocą multimedialnej prezentacji przybliŜyła ona 
radnym poziom zaawansowania prac w gminie oraz stronę finansową tej inwestycji. 
 Rada uchwaliła stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem albo zarządzającym 
jest Gmina Nędza w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Dochody z tego 
tytułu zostaną przeznaczone na utrzymanie przystanków. 
 Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych, zwolnienia z 
podatku oraz w sprawie opłaty targowej. Wysokości tych stawek publikujemy w tym numerze GS. 
 Radni postanowili, Ŝe zostaną przyznane jednorazowe stypendia przez wójta gminy dla uczniów szczególnie zdolnych za 
wybitne osiągnięcia w danym roku szkolnym. Stypendium moŜe wynosić do kwoty 1.000,00 zł. Za „wybitne osiągnięcia w nauce” 
uwaŜa się osiągnięcia z dziedzin objętych programem nauczania z wyłączeniem muzyki, plastyki i sportu. Wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na stypendia zostanie kaŜdorazowo określona w budŜecie gminy na kolejny rok kalendarzowy.  
Stypendium moŜe otrzymać: 
1. Uczeń szkoły podstawowej po ukończeniu piątego roku nauki, który w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę 
zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co 
najmniej powiatowym lub wojewódzkim. 
2. Uczeń gimnazjum po ukończeniu drugiego roku nauki, który w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę zachowania i 
średnią ocen co najmniej 5,75 i jest laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej 
powiatowym lub wojewódzkim. 
3. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą, po ukończeniu drugiego roku nauki, który w klasyfikacji rocznej 
osiągnął wzorową ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i 
umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym lub wojewódzkim. 
  12 grudnia br. na sesję przybyli wszyscy radni. Na samym początku sesji rada uchwałą stwierdziła wygaśnięcie 
mandatu Radnego Rady Gminy Nędza Romana Marcola w Okręgu Wyborczym Nr 5 wskutek pisemnego zrzeczenia się 
mandatu. Rada powołała teŜ nową Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego w składzie: Renata Bienia, Gizela Marondel, 
Alicja Kowol, Marian Gzuk, Gerard Przybyła. 
  Rada gminy uchwaliła budŜet na rok 2012. Łączna kwota dochodów planowana jest na 15.998.906,57 zł, natomiast 
łączna kwota wydatków szacowana jest na 16.926.018,57 zł. 
  Sesja przyniosła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza, która uzyskała pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
 Rada uchwaliła opłatę od posiadania psów w kwocie 32,00 zł rocznie od jednego psa. Zgodnie z zasadami jakie przyjęli 
nasi radni, opłatę od posiadania psów osoby fizyczne wpłacają bez wezwania w terminie płatności pierwszej raty podatku od 
nieruchomości tj. do 15 marca kaŜdego roku. Z opłaty tej zwolnione są m.in. osoby w wieku powyŜej 65 lat, osoby 
niepełnosprawne, podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niŜ 2 psów. Od wpłat po 
tym terminie naliczane będą odsetki za zwłokę. Inkasentami uprawnionymi do pobierania opłaty od posiadania psów są inkasenci 
uprawnieni do poboru podatku od nieruchomości. Za pobranie opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 1,00 zł płatne do 10 kwietnia. 
 Radni ustalili teŜ górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za odbiór odpadów 
komunalnych: z pojemników o poj. 120 l - 22,50 zł; z pojemników o poj. 240 l - 40,00 zł; z pojemników o poj. 1100 l – 100,00 
zł. Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny: z pojemników o poj. 120 l - 16,50 zł; z 
pojemników o poj. 240 l - 28,00 zł; z pojemników o poj. 1100 l – 65,00 zł. Za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych – 18,00 zł za 1m3 i 3,90 zł za 1 kilometr. 

 Na zakończenie sesji radni przyjęli na 2012 
rok Gminne Programy: Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii.                      (j.b.) 


