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                S A M O R Z Ą D O W A 
 

!!!UWAGA !!! 
 

                   PRZYPOMINA  SIĘ  MIESZKAŃCOM GMINY – WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI -  O 

OBOWIĄZKU  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU   NA  TERENIE NIERUCHOMOŚCI .  

 

                    W ZWIĄZKU  Z POJAWIAJĄCYM SIĘ ZAGROśENIEM POśAROWYM, PROSZĘ 
MIESZKAŃCÓW O PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI 
WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW. 
 

 PODSTAWA PRAWNA: 

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005 roku Nr 236 

poz. 2008 z późn. zm. , 

- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.  

 

W przypadku trudności związanych z wykaszaniem informujemy , Ŝe Zakład Wodociągów i Usług 

Komunalnych w Nędzy ul. Nad Suminą 2, przyjmuje zlecenia wykaszania nieruchomości. 

 

Dokonano przeglądu  nieruchomości leŜących na terenie gminy , jak równieŜ przyjmowane są zgłoszenia 

dotyczące nieruchomości szczególnie zaniedbanych (tel.032/410-23-99). W związku z powyŜszym proszę o 

uporządkowanie nieruchomości ( np.  wykoszenie traw , uprzątnięcie odpadów).   

 

Ponowny przegląd kontrolny odbędzie się pod koniec czerwca bieŜącego roku  - w stosunku do właścicieli 

nieruchomości, które stwarzają szczególnie zagroŜenie dla bezpieczeństwa środowiska zostaną podjęte 

stosowne kroki prawne. 

 

 
ZASADY USTALANIA PODATKU ROLNEGO 

(Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o Podatku dochodowym) 

 
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie 

powierzchni, rodzajów i klas uŜytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz 

zaliczenia do okręgu podatkowego 

2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów to równowartość pienięŜna 2,5 q Ŝyta 

2. do 1 ha gruntów to równowartość pienięŜna 5 q Ŝyta. 

Średnią cenę skupu Ŝyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. I 

tak średnia cena skupu Ŝyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2007 r. wynosiła 58,29 zł za 1 dt. 



 
OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 
 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposaŜyć nieruchomość w szczelny zbiornik bezodpływowy 

do gromadzenia nieczystości ciekłych ( szamb). Nie dotyczy to posesji wyposaŜonych w przydomowe 

oczyszczalnie ścieków.  

2. Nieczystości ciekłe naleŜy usuwać z taką częstotliwością , aby nie dopuścić do wypływu ścieków ze 

zbiornika oraz nie rzadziej niŜ raz na pół roku. 

3. Nieczystości ciekłe mogą być usuwane tylko przez przedsiębiorcę , który posiada odpowiednie zezwolenie 

Wójta Gminy. 

4. Usługi wywozu nieczystości mogą odbywać się tylko w oparciu o umowę zawartą  z przedsiębiorcą.       
 

                   W związku z powyŜszym wzywa się wszystkich właścicieli nieruchomości  do  niezwłocznego 

zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych. PoniŜej podajemy wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają 
zezwolenia Wójta Gminy Nędza na prowadzenie w/w działalności: 

 

Lp. Nazwa  Adres Kontakt 
1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o 47-400 Racibórz 

ul. Adamczyka 10 

(032) 415 34 24 

2. REMONDIS Sp. z o. o. 44-100 Gliwice 

ul. Kaszubska 2 

Biuro obsługi klienta 

Kędzierzyn- Koźle  

(077) 482 67 05 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

47-420 Kuźnia 

Raciborska 

ul.  Słowackiego 6 

(032) 419 14 27 

(032) 419 13 68 

4. Rolnicza Spółdzielnie Produkcyjna 47-440 Ciechowice 

ul. Powstańców 1 

(032) 410 20 51 

5. STEF –MAR s.c. Izabela i Krzysztof 

Stefunyn 

47-440 Babice 

ul. Piaskowa 24 

(032) 410 20 10 

6. Wywóz nieczystości płynnych z budynków 

Zenon Palica 

47-400 Racibórz 

ul. Królewska 2/30 

506 950 597 

 
                   Jednocześnie informujemy , Ŝe zostaną przeprowadzone kontrole sprawdzające sposób pozbywania 

się nieczystości ciekłych przez właścicieli posesji. Kontrole są niezbędne w celu wyeliminowania zagroŜenia 

środowiska naturalnego, które jest spowodowane nielegalnym wprowadzaniem ścieków do wód i do gruntu. 

 

Podstawy prawne : 

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236 , 

poz. 2008 z późn. zm.), 

-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza ( Uchwała  Nr XLIII/390/06 Rady 

Gminy Nędza z dnia 07 sierpnia 2006r. ) 

 

 

 

Osoby starsze i niepełnosprawne, które chcą załatwić 
sprawę w tutejszym Urzędzie Gminy będą miały 

moŜliwość skorzystania z dowozu do urzędu lub 

wizyty urzędnika u siebie w domu. Zgłoszenia 

chętnych przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej lub sekretariacie Urzędu Gminy 

pod nr tel. 032/410-23-99. 

 

 

• Ruszyły budowy i remonty dróg –informację 
moŜna uzyskać u Pana M.Wojtaszek 

• Informacje dotyczące przetargu sali gimnastycznej 

w Górkach Śląskich moŜna uzyskać u Pana W. 

Kalus 

• U Pani I. Zoń moŜna uzyskać informacje na temat 

ogłoszenia konkursu w ramach dofinansowania 

projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w Ramach poddziałania  

7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

uzupełniającej kluczową sieć drogową, priorytet 

VII. Transport 

 

Ulica Gliwicka będzie niebawem objęta kontrolą 
radarową. Jest juŜ wstępna zgoda Wojewódzkiego 

Zarządu Dróg co do umieszczenia tam radaru. 



 

FESTYN RODZINNY 
 

 24 maja w Szymocicach odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka zorganizowany przez 

Sołtysa,  Radę Sołecką, Zarząd OSP oraz świetlicę w Szymocicach. Impreza ta cieszyła się duŜym 

zainteresowaniem zarówno tych najmłodszych, jak i starszych mieszkańców z całej Gminy Nędza. Nic 

dziwnego, poniewaŜ program festynu był bardzo bogaty: występy kabaretów „SZPYNDLIKI” i „GUSTLIKI”, 

pokazy iluzjonisty MARIO, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci, „zuzka” (główną nagrodą był rower górski), a 

takŜe gwiazda festynu HAJER KAPELA. Atrakcją była niewątpliwie moŜliwość obejrzenia Szymocic z drabiny 

straŜackiej, która wznosiła chętnych na wysokość ponad 25 metrów. Dodatkowo kaŜde dziecko, które było 

obecne na festynie, otrzymało upominek i darmowy karnet na posiłek w obficie zaopatrzonym bufecie. Festyn 

zakończył się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WYNAGRODZENIE WÓJTA Gminy w 2008 roku 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 22 kwietnia 2008 roku  zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych i urzędach marszałkowskich  (Dz. U. nr 73  poz. 431  ) kwoty wynagrodzeń określone w 

załączniku Nr 1  mają zastosowanie do wynagrodzeń naleŜnych od 1 stycznia 2008 roku. 

Wójtowi w gminie do 15 tyś. mieszkańców przysługuje następujące wynagrodzenie miesięczne : 

 

 

 wg Rozporządzenia RM  
z dnia 2.8.2005r. w sprawie 
zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych 
– Dz. U. Nr 146 poz.1223  

wg Uchwały Nr 

III/8/06 RG Nędza 

z dnia 

06.12.2006r. 

wg Rozporządzenia 
RM  
z dnia 22.4.2008r 
zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
zasad wynagradzania – Dz. 
U. Nr 73 poz.431  

wg uchwały RG  

XXII/156/08 

z dnia 

19.5.2008r. 

 
wynagrodzenie 

zasadnicze-  

kwota w złotych  

 
3.450  -  4.630 

 

3.450 

 
4.200-5.900 

 

4.200 

dodatek funkcyjny 

kwota w złotych  
 

1.080 – 1.550 
 

1.100 
 

1.500—1.900 
 

1.500 

§ 7 
dodatek specjalny w kwocie 

co najmniej 20% i nie 

przekraczającej 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego  

 
 
 

30% -  1.359 -  1.854 
 
 

 

 

 

30% - 1.365 

 

 
 
 

30% -  1.710 -  1.770 
 
 

 

 

 

30% - 1.710 

 

Dodatek za wieloletnią pracę -
20% wynagrodzenia 

zasadniczego  

 
690- 926 

 

690 

 
840- 1.180 

 

840 

 
RAZEM 

 
6.579 – 8.960 

 

6.605 
 

8.250 – 10.750 
 

8.250   

 

 

Rada Gminy przyjęła zarówno w pierwszej uchwale ,jak i w drugiej najniŜsze stawki określone przez Radę 
Ministrów ; Rada Gminy  nie ma moŜliwości prawnych  do ich obniŜenia czy zmiany ; zgodnie z prawem 

dokonuje jedynie dostosowania uchwały do obowiązujących przepisów prawnych wynikających m.in. z 

rozporządzeń. 



 

„ASY z III KLASY” 
 

 5 maja w auli Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w 

Raciborzu odbył się II Miejski i Powiatowy Turniej z cyklu 

„ASY z III KLASY”. Turniej ten organizuje się z myślą o 

wyróŜniających się uczniach kończących etap edukacji 

wczesnoszkolnej. „Zawodnicy” reprezentowali 22 szkoły z terenu 

Raciborza oraz powiatu raciborskiego, pracowali w 2-osobowych 

druŜynach. Rozwiązywane przez nich zadania miały charakter 

problemowy, części nadano postać rozgrywek umysłowych, 

dlatego wymagały wzmoŜonej aktywności intelektualnej. 

Polecenia sprawdzały nie tylko zasób wiedzy, ale i stopień 
opanowania umiejętności praktycznych w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, 

plastycznej, muzycznej oraz technicznej. Poprawność wykonania poszczególnych zadań kontrolowała i oceniała 

na bieŜąco 10-osobowa komisja, w skład której wchodziły nauczycielki ze szkół uczestniczących w konkursie. 

Nadszedł wreszcie czas na rozdanie zwycięzcom dyplomów oraz nagród. III miejsce zajął Zespół Szkolno-
Gimnazjalny z Nędzy, w skład którego wchodzili uczniowie: Julia Czerwińska i Monika Pielczyk (opiekun – 

mgr Ewa Szkatuła, mgr Sylwia Linek). 

 
II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ŚWIAT NIKIFORÓW” 

 
 10 maja Marysia Grzesik odebrała nagrodę w Państwowym 

Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jej praca znalazła się wśród 10 

wyróŜnionych spośród 250 zgłoszonych na konkurs zorganizowany przez 

Fundację Wspólna Droga. Nie jest to pierwszy sukces Marysi, 

wygrywała ona juŜ w wielu konkursach i ma wiele prac na swoim 

koncie. Śmiało moŜna powiedzieć, Ŝe jest następczynią Nikifora i ma 

duŜe szanse, by zaistnieć w kolekcjach sztuki nieprofesjonalnej – 

podkreśla Wiesława Hołyńska, która prowadzi pracownię plastyczną w 

Warsztacie Terapii Zajęciowej w Raciborzu.     
WyróŜnione na konkursie prace w postaci bilbordu będą prezentowane 

przez cały czerwiec na Dworcu Centralnym w Warszawie, natomiast w 

lipcu i sierpniu w Łazienkach. Zwycięskie prace posłuŜą równieŜ 
potrzebującym, poniewaŜ wylicytowane zostaną na aukcji charytatywnej 

i w postaci kartek świątecznych będą sprzedawane. Dochody z tych 

przedsięwzięć przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom, które wychowują się na ulicy.    
 Marysia, jako laureatka, w nagrodę we wrześniu weźmie udział w warsztatach plastycznych – plenerze 

– zorganizowanych pod Warszawą, w DłuŜewie, a raciborska pracownia, dzięki jej wygranej, wzbogaciła się o 

zestaw materiałów plastycznych. „NajwaŜniejsze w konkursach, w których biorą udział nasi podopieczni, jest 

to, Ŝe mają okazję do dialogu z innymi, z kulturą, i Ŝe sztuka daje im moŜliwość przezwycięŜenia barier, wyjścia 

poza niepełnosprawność. Sztuka to wspaniały sposób na przekraczanie granic” – mówi Wiesława Hołyńska. 

 
 

  
 

16 maja w Kuźni Raciborskiej odbył się konkurs 

mitologiczny pt.” Z wizytą na Górze Olimp”. Wiedzą 
popisali się podopieczni mgr Jolanty Cyran z ZSP w 

Babicach, którzy zajęli II miejsce w składzie: Hanna 

Czogalik, Dorota Łyczek, Michaela Czech i Aneta 

Nowak. Natomiast uczniowie ZSG w Nędzy – Szkoła 

Podstawowa – w składzie: Katarzyna Lindner, Julia 

Kupczyk, Rafał Bether oraz Michał Badura zajęli III 

miejsce (opiekun mgr Ireneusz Fiet). śyczymy dalszych 

sukcesów! 

 

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na Dyrektorów 

Szkół w Gminie Nędza. W Zespole Szkolno- 

Gimnazjalnym w Nędzy wygrała Pani mgr Maria 

Czerwińska, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w 

Zawadzie KsiąŜęcej wygrała Pani mgr Gabriela 

Goldman, natomiast w Zespole Szkolno-  

Przedszkolnym w Babicach konkurs jeszcze nie 

został rozstrzygnięty. 

 W gazetce lipcowej zostaną zamieszczone 

koncepcje funkcjonowania i rozwoju przedstawione 

przez dyrektorów poszczególnych placówek 

oświatowych. 

IX Powiatowy Konkurs o Ziemi Raciborskiej został 

zorganizowany 02.06.2008 r. przez Miejski Ośrodek 

Kultury w Raciborzu. Patronat nad konkursem objął 
Starosta raciborski Adam Hajduk. Uczniowie Zespołu 

Szkolno–Gimnazjalnego w składzie: Alicja Barć, 
Magdalena Centner oraz Aneta Niedośpiał zajęli II 

miejsce! Ich opiekunem byli mgr Ireneusz Fiet i mgr 

Radosław Niklewicz. Gratulujemy! 



MISTRZYNI POLSKI MIESZKA W NĘDZY 

 
 Sabina Janda-pracownica Salonu Fryzjerskiego 

OLYMP Marianny i Bernarda Korzonków w Raciborzu, 

zawodniczka kadry narodowej Polski we fryzjerstwie w 

kat. juniorów, wielokrotnie nagradzana w konkursach 

fryzjerskich, zdobyła mistrzostwo Polski w kat. 

juniorów podczas XVI Otwartych Mistrzostw 

Fryzjerstwa Polskiego, które odbyły się w ramach 

Forum Fryzjerstwa LOOK 2008 w dniach 26-27 

kwietnia 2008 roku w Poznaniu. Sabina Janda okazała 

się bezkonkurencyjna, pokonując 68 startujących 

zawodników. Aby zdobyć tytuł Mistrza Polski w kat. 

Juniorów, naleŜało wykonać fryzurę kreatywną i 

wieczorową na głowie manekina. Sabina w obu 

konkurencjach otrzymała najwyŜsze noty od wszystkich 

jurorów potwierdzając swą klasę i umiejętności. Fryzury konkursowe to prawdziwe arcydzieła, nie mające nic 

wspólnego z uczesaniami codziennymi, to misternie układane z poszczególnych pasm prawdziwe fryzjerskie 

rzeźby. Sabina Janda juŜ wielokrotnie zdobywała nagrody. Ukoronowaniem zawodowych osiągnięć było 

powołanie jej w 2007 roku do kadry narodowej Polski w kat. juniorów, co spotyka tylko najlepszych, 

najbardziej wyróŜniających się fryzjerów w Polsce. Przed mistrzostwami Sabina trenowała pod okiem Joanny 

Zaremby-Wanczury z Bydgoszczy, Mistrztyni Świata z 2006 roku, która jest trenerem kadry narodowej. 

 Innowacyjność i precyzja Sabiny zostały docenione zarówno przez sędziów, jak i publiczność. Po 

zwycięstwie Sabina otrzymała wiele cennych nagród oraz zaproszenie na Mistrzostwa Europy do Rotterdamu, 

gdzie będzie reprezentować nasz kraj. Przed młodą fryzjerką jeszcze wiele wyzwań i moŜliwości, które z całą 
pewnością przerodzą się w kolejne sukcesy, równieŜ na arenie międzynarodowej, czego gorąco Ŝyczymy! 

 
 
 



PODSUMOWANIE 
PIKNIKU 

MILITARNEGO 
 

Piknik militarny 

zorganizowany przez 

„Leśną Polanę” odniósł 

sukces – odwiedziło go 

ponad 3 tysiące osób. 

Podczas pikniku moŜna było 

zobaczyć m.in. ekspozycje 

pojazdów militarnych oraz 

radiostacji wojskowej z 

okresu II wojny światowej. 

Organizatorzy pikniku 

bardzo serdecznie  

dziękują za przybycie, 

zainteresowanie 

i zaufanie. W przyszłym 

roku „Leśna Polana” takŜe 

planuje zorganizować taką 
imprezę, jednak 

wzbogaconą o nowe 

atrakcje. JuŜ teraz gorąco 

zapraszamy! 

!!! UWAGA !!! 

W dniu 07.07.2008 r. rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Nędza (tylko z 

posesji, których właściciele zgłosili u sołtysów chęć wywozu tych odpadów). Odpady będą odbierane sprzed 

posesji przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy i transportowane do kontenerów zbiorczych, 

odpady zostaną odebrane przez Naprzód Sp. z o.o z Rydułtów. W celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki 

prosi się właścicieli posesji o wystawienie odpadów przed posesją, w miejscu nie stanowiącym zagroŜenia dla 

ruchu, ale dostępnym dla pracowników ZWiUK. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, poniewaŜ ograniczona 

ilość kontenerów moŜe spowodować, Ŝe zbiórka potrwa parę dni-prosimy pozostawić odpady przed posesją. 
Informuje się mieszkańców, którzy nie zgłosili chęci wywozu tychŜe odpadów, Ŝe istnieje moŜliwość takiego 

zgłoszenia do Urzędu Gminy do dnia 27.06.2008 r. 

 

PRZETARG NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM I SALĄ ZAJĘĆ W GÓRKACH ŚL. 

 

Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych o wartości 

zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający: Gmina Nędza ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem 

szatniowo-sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57 - stan surowy 

zamknięty sali gimnastycznej. 

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2008 r. 

Specyfikacja warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna pobrać 
bezpośrednio ze strony Gminy Nędza, www.nedza.pl, albo odebrać w siedzibie zamawiającego. 

Osoby do kontaktów z oferentami: Waldemar Kalus pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 w. 28 oraz Mieczysław 

Wojtaszek pokój nr 22, tel. (0 32) 410 20 18 w. 30 
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nędza, ul. Sobieskiego 5, pok. 

nr 14, w dniu 2.07.2008 r. o godz. 9
00

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nędzy w roku 2008 w ramach POKL 

2007-2013 realizuje projekt systemowy 

pt.: „SZANSA – Program 

aktywnej integracji w Gminie Nędza”. 

 

URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
tel. 0 32 410 20 18, tel./fax 0 32 410 23 99 
www.nedza.pl 
e-mail: ug@nedza.pl 
godziny urzędowania:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 
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