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Protokół nr LXVII/22 

z LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 19.05.2022 r., godz. 16.00 - 18.30 

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik 

 

Sesja odbyła się w hybrydowym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Ad 1 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy otworzył 

obrady LXVII Sesji Rady Gminy. Uroczyście powitał wszystkich radnych i przedstawicieli Urzędu 

Gminy.  

Następnie przystąpił do sprawdzenia kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 15 

radnych, co wobec ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. 

protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof Obrzut  

Zastępca Wójta Gminy Rudziniec - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek 

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Dyrektor GOK w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach - Danuta Czok 

Dyrektor GBP w Rudzińcu - Sylwia Welik 

Dyrektor ZBGKiM w Rudzińcu - Krzysztof Szolich 

Dyrektor OPS w Rudzińcu z siedziba w Pławniowicach - Małgorzata Szymańska 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Weronika Daniel 

Kierownik Referatu Inwestycji - Izabela Buchała 

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Na 17 sołtysów w posiedzeniu uczestniczyło 16 sołtysów. W posiedzeniu nie uczestniczył sołtys 

sołectwa Łącza. 

 

Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia wniosków do proponowanego porządku 

obrad, który stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu. 

 

Do zaproponowanego porządku obrad nie wprowadzono żadnych zmian. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie LXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej. 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rudziniec za 2021 rok: 

- przedstawienie przez Wójta Gminy Rudziniec raportu o stanie Gminy za 2021 rok, 

- debata nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok, 
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- zakończenie debaty. 

6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania. 

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Rudziniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 

2021 rok. 

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok. 

9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Rudziniec za 2021 rok. 

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudziniec. 

11. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 

grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok. 

13. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 3 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia informacji Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację Przewodniczącego Rady Gminy, która 

stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Ad 4 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia sprawozdania Wójta Gminy  

z działalności między sesyjnej. 

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesyjnej, które stanowi zał. nr 4 do 

nin. protokołu.  

 

Ad 5 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Rudziniec za 

2021 rok: 

- przedstawienie przez Wójta Gminy Rudziniec raportu o stanie Gminy za 2021 rok, 

- debata nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok, 

- zakończenie debaty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójta Gminy w celu przedstawienia głównych założeń 

raportu. 

 

Wójt Gminy poinformował, że raport o stanie gminy za 2021 rok jest rocznym podsumowaniem 

działalności samorządu terytorialnego, a w szczególności podsumowaniem realizacji polityk, 

strategii, uchwał Rady Gminy Rudziniec oraz wykonania funduszu sołeckiego. Dokonując 

podsumowania raportu należy zwrócić uwagę, że opisuje on stan gminy Rudziniec w roku pandemii 

SARS-CoV-2. Wprowadzone obostrzenia i ograniczenia w prawie każdej dziedzinie życia, 

skutkowały spowolnieniem gospodarczym i społecznym. Zastosowane ograniczenia miały za 

zadanie uchronić społeczeństwo przed skutkami pandemii i zmniejszyć obciążenie służby zdrowia. 

Koronawirus w całym kraju przeorganizował wiele dziedzin życia. Obszarem, który najbardziej 

odczuły kwestie związane z wprowadzonymi obostrzeniami była oświata. Rok szkolny 2020/2021 

był wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów oraz rodziców. Konieczne było 
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zminimalizowanie kontaktów społecznych, a co za tym idzie obrady komisji, sesji odbywały się                

w większości w trybie zdalnym. Wzorem poprzedniego roku większość spraw urzędowych była 

załatwiana drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przeorganizowaliśmy pracę biura podawczego, 

ograniczyliśmy bezpośrednie kontakty do minimum, ale ich nie wykluczyliśmy stosując 

odpowiednie środki ostrożności. Z biegiem czasu okazało się, że można ograniczyć skutki działania 

koronawirusa, pomogły w tym zastosowane szczepionki. Negatywnym efektem tego trudnego 

pandemicznego roku jest ujemy przyrost naturalny. W 2021 roku w gminie Rudziniec urodziło się 

tylko 84 dzieci, ale zmarły aż 163 osoby. Mimo ujemnego przyrostu naturalnego liczba 

mieszkańców gminy nie uległa zmianie co można wyjaśnić zwiększoną liczbą osób które 

zameldowały się na terenie naszej gminy. Pomimo ciężkich warunków spowodowanych trwającą 

pandemią udało nam się zrealizować naprawdę wiele zadań. Pierwsze miesiące 2021 roku były 

naprawdę trudne. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze 

półrocze wyniosło zaledwie 1% planu. Tak niskie wykonanie spowodowane było przede wszystkim 

oczekiwaniem gminy Rudziniec na dofinansowanie z krajowych środków zewnętrznych,                        

a w szczególności ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jako gmina                            

w pierwszym naborze złożyliśmy wnioski o rozbudowę Zespołu Szkolno -Przedszkolnego                       

w Poniszowicach i otrzymaliśmy dofinansowanie 31 marca 2021 roku w kwocie 800 tysięcy 

złotych, wymianę rur cementowo azbestowych, rozstrzygnięcie nastąpiło 31 marca 2021 roku – 

brak dofinansowania, termomodernizację budynków OSP Słupsko i OSP Łany, rozstrzygniecie 

nastąpiło 11 czerwca 2021 roku - brak dofinansowania, oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody 

w Niewieszy; rozstrzygniecie 11 czerwca 2021 roku - brak dofinansowania. Wyniki naboru zostały 

ogłoszone dopiero 31 marca i 11 czerwca 2021 roku. Nie można było więc realizować 

tych zadań lub zmieniać na inne nie znając rozstrzygnięć programów. Kolejny nabór Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych odbył się 2 lipca 2021 roku. Jako gmina złożyliśmy trzy wnioski 

na:  

− Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy wstępne wyniki zostały ogłoszone 

25.10.2021 r., a promesę wstępną na kwotę 3 miliony 800 tysięcy wystawiono 17.11.2021 r., 

− Wymianę rur wodociągowych cementowo-azbestowych wstępne wyniki zostały ogłoszone 

25.10.2021 r., a promesę wstępną na kwotę 4 miliony 750 tysięcy złotych wystawiono  

17.11.2021 r.,  

− Budowę Centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu – dzienny dom pobytu dla osób 

starszych i bibliotekę – nie otrzymaliśmy dofinansowania - wynik został ogłoszony 25.10.2021 r. 

Również w tym naborze trzeba i warto było czekać na ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia, jednak 

nikt nie był w stanie przewidzieć kryzysu związanego z konfliktem zbrojnym na Ukrainie                         

i wynikających z tego trudności w dziedzinie działalności firm i galopującej inflacji. Problemem 

była również realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji do wytwarzania 

odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec”.                       

W marcu 2021 roku gminie Rudziniec przyznano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na 

montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł energii w budynkach ochotniczych straży 

pożarnych w Bojszowie, Bycinie, Łanach, Łączy, Słupsku, Widowie, w budynkach klubów 

sportowych w: Rudnie, Pławniowicach, Bycinie, Kleszczowie oraz w budynku Szkoły 

Podstawowej w Chechle, która jest prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa 

Chechło. Właścicielem budynku jest gmina Rudziniec. W budynku tej szkoły zaplanowano zakup               

i montaż kompletnej instalacji, tj. kotła na biomasę wraz z osprzętem wytwarzającym energię 

cieplną na potrzeby c.o. i c.w.u. W tym celu w obecności przedstawicieli stowarzyszenia, rok temu, 

przeprowadzono inwentaryzację kotłowni w budynku szkoły i przygotowano między innymi 

program funkcjonalno - użytkowy. W grudniu 2020 r. piec c.o. w SP Chechło uległ awarii. 

Stowarzyszenie, jako użytkownik budynku szkoły w Chechle, zwróciło się do gminy Rudziniec                

o awaryjną wymianę pieca – bowiem naprawa nie była ekonomicznie uzasadniona, a wręcz 

niemożliwa. W trosce o dzieci, w trosce o stan budynku bo był to środek zimy Gmina Rudziniec 

sfinansowała tymczasową wymianę pieca, instalując tymczasowy piec na ekogroszek informując 

przy tym zarząd stowarzyszenia, że jest to awaryjna wymiana pieca i w momencie uzyskania 
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dofinansowania będzie realizowany projekt zgodnie z założeniami konkursowymi. W kwietniu br. 

ogłoszony został przetarg na to zadanie zgodnie z projektem. Również w kwietniu br. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło zakwestionowało celowość wymiany pieca 

zgodnie z założeniami konkursowymi. Wobec powyższego, w maju 2021 roku Wójt Gminy 

Rudziniec zwrócił się do Zarządu Województwa Śląskiego z prośbą o zajęcie stanowiska, czy 

istnieje możliwość rezygnacji z części projektu, w zakresie Szkoły Podstawowej w Chechle, bez 

uszczerbku dofinansowania w zakresie pozostałych lokalizacji, lub czy istnieje możliwość zmiany 

lokalizacji instalacji pieca c.o. na rzecz innego budynku szkoły na terenie gminy Rudziniec 

o podobnych parametrach. Dopiero 11 października 2021 r. uzyskaliśmy wstępną zgodę na zmianę 

lokalizacji instalacji pieca z SP Chechło na SP Kleszczów. Wobec przeciągających się procedur               

i późnej zgody na zamianę lokalizacji instalacji pieca Wójt Gminy Rudziniec podjął decyzję                      

o podziale zadania na dwa etapy i ogłoszenia I etapu postępowania na realizację inwestycji dla 10 

lokalizacji. Pomimo rozstrzygnięcia przetargowego i podpisanej umowy w 2021 roku zadanie to nie 

zostało zrealizowane, ponieważ późne ogłoszenie postępowania przetargowego 

spowodowane zawirowaniami wokół pieca w szkole w Chechle oraz kryzys gospodarczy związany 

z dostępem do materiałów i szalejąca inflacja spowodowały przedłużenie terminu wykonania, a tym 

samym przełożenie realizacji na 2022 rok. Ogłoszony przetarg na instalacje pieca c.o. tym razem               

w SP Kleszczów, dwukrotnie został unieważniony ze względu na bardzo wysokie koszty zakupu 

oraz montażu. W 2021 r. zaplanowane było rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego przy 

dworcu PKP w Rudzińcu, o czym Wójt informował Rade Gminy oraz mieszkańców 

w informacjach międzysesyjnych. Starosta Gliwicki już w dniu 4.03.2020 r. zatwierdził 

projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Park&Ride w Rudzińcu. W dniu 

23.03.2020 r. decyzja stała się ostateczna. W międzyczasie mieszkaniec Rudzińca złożył wniosek 

do wojewody o unieważnienie pozwolenia na budowę. Wojewoda Śląski umorzył postępowanie 

odwoławcze w tej sprawie, a sprawa trafiła do sądu administracyjnego. W maju 2021 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę. Skarżący odwołał się do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dopiero 24 listopada 2021 r. Naczelny Sąd 

Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek skarżącego. Aby nie narażać gminy na ewentualny 

zwrot środków z odsetkami, inwestycja nie była realizowana w 2021 r. jedynie zaktualizowano 

wszelką dokumentację a już na początku 2022 r. przygotowano teren rozpoczynając wycinkę drzew 

i krzewów oraz dokonano nowych nasadzeń. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargowe. 

Wszystkie w/w opóźnienia realizacji zaplanowanych zadań były niezależne od gminy Rudziniec ale 

zapewne przyniosą negatywne skutki spowodowane inflacją i trudnościami na rynku 

inwestycyjnym. Zgodnie z planem w lutym 2021 r. rozpoczęto najważniejszą inwestycję 

pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach”. To kolejna 

inwestycja związana z rządową reformą oświaty. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 

ponad 1,6 miliona złotych. Całkowity koszt inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami to ponad 

2.2 miliona złotych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2022 roku. W 

Szkole Podstawowej w Bycinie za kwotę około 140 tysięcy złotych przeprowadzono modernizację 

ogrzewania. Inwestycja polegała na wymianie starego źródła ciepła na kocioł V generacji zasilany 

pelletem o mocy 62kW, zabudowie bojlera na CWU oraz wymianie instalacji C.O. wraz 

z wymianą zaworów termostatycznych w całym obiekcie. W Szkole Podstawowej w Bojszowie za 

kwotę ponad 650 tysięcy złotych została przeprowadzona modernizacja kuchni i stołówki. 

Inwestycja polegała na kompleksowym remoncie pomieszczeń kuchni i stołówki wraz z wymianą 

urządzeń oraz montażem instalacji nawiewowo-wentylacyjnych w tych pomieszczeniach, 

wydzieleniem strefy pożarowej z części budynku oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku.   

W 2021 r. szkoły prowadzone przez gminę Rudziniec w ramach programu „Laboratoria 

przyszłości” otrzymały prawie 300 tysięcy złotych na budowanie kompetencji kreatywnych                       

i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły zakupiły wyposażenie techniczne 

niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych, miedzy innymi drukarki 3D, kamery przenośne, 

mikrofony kierunkowe, czujniki, narzędzia i sprzęt gospodarstwa domowego. W ramach rezerwy 

subwencji oświatowej, związku z reformą oświaty w 2021 roku, następne szkoły, czyli Szkoła 
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Podstawowa w Rudnie i Szkoła Podstawowa w Chechle otrzymały dofinansowanie w kwocie 

ponad 80 tysięcy zł na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym                    

w Poniszowicach w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2021” utworzona została pracownia do 

prowadzenia doświadczeń z ekologii, fizyki i chemii. Realizacja programu obejmowała: zakup 

pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-video, komputerowego oraz wyposażenia pracowni                    

w meble, na łączna kwotę ponad 55 tysięcy złotych. Tradycyjnie również w 2021 r. nasi uczniowie 

kl. III szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rudziniec korzystali z dofinansowanych 

zajęć nauki pływania na basenie, w ramach programu „Umiem pływać”. W 2021 r. na terenie 

gminy Rudziniec oprócz bieżącego utrzymania dróg za kwotę ponad 950 tysięcy złotych wykonano 

przebudowy 13 nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w 11 miejscowościach. W sołectwie Łącza 

za kwotę ponad 70 tysięcy zł została wybudowana wiata. Jest to kolejne zadaszone miejsce dla 

spotkań mieszkańców wioski. Zgodnie z inicjatywą sołecką w miejscowości Taciszów za kwotę 

ponad 90 tysięcy złotych został przeprowadzony remont miejscowej kapliczki. Kwotą 23 tysięcy 

złotych wsparto naprawę sztucznej nawierzchni boiska tzw. bielika w Rudzińcu. W dalszym ciągu 

kontynuowane jest inwestowanie w oświetlenie uliczne na obszarze naszej gminy oraz oświetlenie 

na obiektach sportowych. W 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego zabudowano 7 nowych latarni 

fotowoltaicznych w miejscowościach: Bojszów, Chechło oraz Słupsko. Na dzień 31.12.2021 r. 

gmina Rudziniec była właścicielem 278 fotowoltaicznych latarni oświetlenia ulicznego oraz 

oświetlenia na boiskach sportowych. Nasza gminna Spółka Wodna w 2021 r. wykonała prace za 

ponad 50 tysięcy złotych w tym z budżetu gminy otrzymała dofinansowanie 30 tysięcy złotych. 

Potrzeb melioracyjnych jest o wiele więcej, jednak nasza spółka zrzesza tylko 165 członków                     

i działa głownie w oparciu o uzyskane dotacje. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła                      

50 086,10 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Rudziniec w wysokości 30 000,00 zł. W trosce                    

o zabytki, w celu właściwego zachowania dóbr kultury z budżetu Gminy Rudziniec corocznie 

przeznaczane są  fundusze na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy 

zabytkach. W 2021 r. na ten cel przyznaliśmy 90 tysięcy złotych dofinansowania. Od kilku lat                   

w gminie Rudziniec przedsięwzięcia służące ochronie środowiska są traktowane priorytetowo.                    

W 2021 r. w ramach Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec przeprowadzono 

modernizację źródeł ciepła w rekordowej liczbie 168 lokalizacji. Od 2018 r. w gminie Rudziniec, 

łącznie wymieniono 451 źródeł ciepła. Od 1 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu działa 

punkt konsultacyjno- informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. O dofinansowanie, w ramach 

działalności punktu złożonych zostało do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                         

i Gospodarki Wodnej w Katowicach 87 wniosków. Również od 1 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy 

w Rudzińcu przyjmowane są i wprowadzane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Według Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków na terenie gminy znajduje się 3 462 punkty adresowe a na dzień 31 grudnia 

2021 r. w bazie wprowadzonych zostało tylko 320 deklaracji. W ramach Programu Budowy 

Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w gminie Rudziniec dofinansowano budowę 19 szt. 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy podkreślić że w latach 2011 - 2021 wybudowano               

w ramach tego programu 490 przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2021 roku kwota ponad             

40 tysięcy złotych pozwoliła na unieszkodliwienia ponad 34 ton odpadów zawierających azbest              

w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudziniec. 

W sumie od 2009 roku w ramach programu usunięto około 430 ton wyrobów zawierających 

szkodliwy azbest. W 2021 roku część zadań zostało wykonane przy pomocy funduszy 

zewnętrznych. W treści raportu wskazano zadania, programy i projekty dofinansowane ze środków 

zewnętrznych. Rok 2021 to czas prac związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Główną 

przesłanką podjęcia prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

dla całej gminy Rudziniec stanowiły wnioski mieszkańców i inwestorów oraz wyniki oceny 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rudziniec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec, z której 

wynikała konieczność dostosowania obowiązujących dokumentów planistycznych do aktualnych 
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wymogów wynikających z przepisów prawa. Już w listopadzie 2015 r., wprowadzona nowelizacja 

ustawy wprowadziła obowiązek wykonania analiz oraz bilansów czyli faktycznego 

zapotrzebowania danej gminy na nowe tereny mieszkaniowe, inwestycyjne itp. Gmina 

Rudziniec posiada nadpodaż terenów pod zabudowę mieszkaniową, a większość 

wniosków dotyczy chęci takiego przekształcenia. Dodatkową komplikacją jest rządowa 

zapowiedź reformy zagospodarowania przestrzennego i zapowiedź uchwalenia jej 

w II kwartale 2022 r., jednak podobne zapowiedzi były już od parunastu lat 

anonsowane. Również wiosną 2021 roku wspólnie z miastem Gliwice przystąpiliśmy do zmiany 

fragmentu studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec oraz 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Ligota 

Łabędzka. Prace dotyczyły terenu znajdującego się na styku gminy Rudziniec oraz miasta Gliwice, 

na którym to obszarze planowane były procesy inwestycyjne, mające przyczynić się do stworzenia 

nowych miejsc pracy dla obu gmin, na którym rozważana była lokalizacja inwestycji                                  

o strategicznym znaczeniu zarówno dla gminy Rudziniec, jak i miasta Gliwice. Zgodnie                            

z obowiązującym od wielu lat planem zagospodarowania przestrzennego to w większości teren 

usługowo przemysłowy. Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektów dokumentów 

planistycznych procedowanych dla rzeczonego obszaru zarówno przez Gminę Rudziniec, jak                     

i Miasto Gliwice, ujawnił się duży sprzeciw społeczny względem proponowanych rozwiązań 

planistycznych dla wskazanego na wstępie obszaru. Zawieszenia procedury sporządzania zarówno 

projektu studium, jak i projektu planu miejscowego domagała się część mieszkańców gminy 

Rudziniec oraz grupa osób spoza gminy Rudziniec (głównie mieszkańcy Gliwic sąsiadujących                      

z tym obszarem). Wyrazem powyższego było 678 uwag wniesionych do projektu zmiany fragmentu 

Studium Gminy Rudziniec oraz 689 uwag wniesionych do projektu planu miejscowego 

dla terenów inwestycyjnych w Ligocie Łabędzkiej przy ulicy Kasztanowej (w sporej części tych 

uwag ich wnioskodawcy wprost domagali się zawieszenia prac nad wspomnianymi dokumentami 

planistycznymi). W konsekwencji powyższego, w dniu 7 września 2021 r. Rada Gminy Rudziniec 

poparła wniosek Wójta Gminy Rudziniec o wstrzymanie prac nad zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Ligota Łabędzka. Inwestor znalazł inną 

lokalizację. Jako gmina straciliśmy możliwość pozyskania dużego, zagranicznego inwestora, co 

najważniejsze ze wsparciem rządowym, który zobowiązywał się skomunikować ten teren z drogą 

DK 88 i autostradą A4. Uszanowaliśmy wolę mieszkańców, a panująca wówczas atmosfera 

społeczna jaka wytworzyła się wokół procedowanych dokumentów planistycznych dla terenu 

inwestycyjnego w Ligocie Łabędzkiej nie sprzyjała podejmowaniu kluczowych decyzji. 

Dzisiejsza debata i miejmy nadzieję następne powinny nam odpowiedzieć, czy mamy 

zamykać się dla inwestorów, mimo że sąsiednie gminy Gliwice, Ujazd, Sośnicowice 

zapraszają inwestorów budując hale, uzbrajając tereny. Czy nasza gmina ma być 

ostoją spokoju, zieleni, wypoczynku i rekreacji dla Śląska i nie tylko? Jeżeli tak, to 

musimy znaleźć inne źródła dochodów by utrzymywać nasze przedszkola, szkoły i całą 

infrastrukturę. W Gminie Rudziniec niezmiennie funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w tym 3 jednostki działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego. W 2021 roku oprócz bieżącego utrzymania gotowości bojowej dodatkowo 

zakupiono na potrzeby jednostki OSP Słupsko używany samochód ratowniczo- 

gaśniczy marki SCANIA, wyposażono również jednostkę OSP Rudziniec w 10 kompletów ubrań 

specjalnych trzyczęściowych. Wszystkie nasze jednostki wyposażono w program e-Remiza, który 

ułatwia alarmowanie i wszelką komunikację pomiędzy strażakami, jest zarazem bazą danych dla 

naszych jednostek. W tym trudnym 2021 roku nasi druhowie strażacy również angażowali się                   

w dystrybucję środków ochrony osobistej, tj. maseczek, płynów do dezynfekcji, dowozili 

mieszkańców na szczepienia i często udzielali pierwszej pomocy uzupełniając działania służb 

medycznych, za co im szczególnie dziękujemy. W 2021 r. gmina Rudziniec udzieliła dotacji                    

w kwocie ponad 277 tysięcy złotych naszym 14 stowarzyszeniom upowszechniania kultury 

fizycznej. Dodatkowo kwotą ponad 27 tysięcy złotych wsparliśmy nasze stowarzyszenia w ramach 

tzw. małych grantów. Dziękujemy działaczom i sportowcom oraz członkom stowarzyszeń, za to że 
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godnie reprezentują nasza gminę, dbają o obiekty sportowe oraz zapewniają dobrą 

organizację czasu dla naszych mieszkańców, szczególnie dla dzieci i młodzieży. W trosce                       

o promocję i ochronę zdrowia kwotą 100 tysięcy złotych gmina Rudziniec 

udzieliła dotacji Caritas Diecezji Gliwickiej, która służy pomocą naszym mieszkańcom. Pomoc ta 

obejmuje opiekę pielęgniarską, pielęgnacyjną, opiekuńczą i domową rehabilitację. Caritas pomaga 

również osobom w przywróceniu sprawności fizycznej oraz udziela pomocy w samodzielnej 

egzystencji w czasie choroby przebywającym w środowisku rodzinnym. W ramach kontynuacji 

programu profilaktycznych szczepień dla dzieci w 2021 roku wykonano 184 szczepień przeciw 

meningokokom za kwotę ponad 30 tysięcy złotych. W gminie sprawnie działa komunikacja 

autobusowa, która zabezpiecza bezpośrednie połączenia wszystkich sołectw z Gliwicami                           

i Pyskowicami w dni powszednie oraz z większości sołectw w dni wolne od pracy. Mieszkańcy 

gminy mogą bez problemu dojeżdżać do pracy. Uczniowie szkół podstawowych mają możliwość 

bezpłatnego przejazdu po terenie gminy, a dzięki przynależności do Górnośląsko Zagłębiowskiej 

Metropolii również po terenie tejże metropolii. Rok 2021, to chyba ostatni rok dobrze działającej 

komunikacji publicznej. Ograniczenia wydatków bieżących zmuszają nas dogłębnej analizy sieci 

połączeń, dyskusji i oszczędnościowych cięć. Nadzieją jest uruchomienie planowanej 

metropolitalnej linii 106, jednak zagrożeniem jest niekontrolowany wzrost cen paliw, który będzie 

wskaźnikiem cenotwórczym i może ograniczyć możliwości oczekiwania mieszkańców w zakresie 

transportu zbiorowego. W 2021 roku, dopiero drugie postępowanie przetargowe wyłoniło 

wykonawcę zadania polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych oraz opróżnianiu koszy ulicznych firmę Remondis Gliwice Sp. z o.o. Pozwoliło to 

na ustalenie stawki, która jest jedną z najniższych w okolicy w wysokości 25 zł od osoby, jeżeli 

odpady zbierane są selektywnie. Znając realia budżetu 2021 r. świadomie ustaliliśmy stawkę 25 zł 

aby zbytnio nie obciążać mieszkańców, mieliśmy nadzieję, że liczba odpadów nie wzrośnie aż tak 

bardzo. Jednak lawinowy wzrost masy zbieranych odpadów, szczególnie odpadów zielonych, 

bardzo szybko spowodował wykorzystanie limitów „przetargowych” na 2021 r. Wójt Gminy, Rada 

Gminy Rudziniec nie chcąc podnosić, w ciągu roku, stawki za odbiór odpadów dnia 9 listopada 

2021 r. podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z budżetu gminy. Sumarycznie z budżetu 2021 roku do gospodarki 

odpadami dołożyliśmy ponad 960 tysięcy złotych. W czwartym kwartale 2021 r. w wyniku 

postępowania przetargowego na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych oraz opróżnianiu koszy ulicznych na 2022 rok została wyłoniona firma Remondis 

Gliwice Sp. z o.o. Wójt Gminy, Rada Gminy w wyniku analizy oferty, a szczególnie możliwości 

budżetowych zaproponowała, a później uchwaliła stawkę na 2022 rok - 35 zł od osoby, 

jeżeli odpady zbierane są selektywnie. Jednocześnie wprowadzono 5 złotową stawkę zwolnienia dla 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym. Ustalając na 2022 rok stawkę 35 zł  

i 30 zł przy kompostowaniu, wiedzieliśmy że gospodarka odpadami też się nie bilansuje i również 

trzeba będzie dopłacić z budżetu (bilansowała by się przy stawce ponad 38 zł). Wstępnie                         

w budżecie została założona dopłata do gospodarki odpadami na 2022 rok w kwocie ponad                      

677 tysięcy złotych. Już w czasie tej debaty nad raportem o stanie gminy Rudziniec na 2021 rok 

należy dogłębnie przeanalizować dalsze plany i wyciągnąć stosowne wnioski w zakresie 

gospodarki odpadami na przyszłe lata. Wobec drastycznych cięć dochodów, a przez to wydatków 

bieżących, wobec galopującej inflacji, żadna petycja mieszkańców bez wskazania źródeł dochodów 

nie ma sensu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarki odpadami powinien się 

bilansować, czyli opłaty zebrane od mieszkańców winny pokryć koszty firmy wywozowej, koszty 

utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz koszty administracyjne, 

nie wspominając o kosztach likwidacji „dzikich wysypisk śmieci”. Jeżeli system nie 

bilansuje się to od 23 września 2021 r. istnieje oficjalna możliwość pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z budżetu, oczywiście jeżeli budżet posiada takie rezerwy 

wydatków bieżących. Szanowni Państwo to jest jeden z ważnych problemów w naszej gminie, ale 

nie tylko naszej gminy. Radykalne ograniczenie ilości odpadów to chyba najprostsze rozwiązanie 
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dla naszych portfeli i dla środowiska. Do tego wspólna z sąsiednimi gminami polityka odpadowa, 

wspólna spalarnia i kompostownia oraz oczekiwanie na obiecane rządowe zmiany prawa, tak aby 

również wytwórca odpadów ponosił koszty ich utylizacji, np. możliwość zwrotu wszelkiego 

rodzaju opakowań za kaucją. Rok 2021 był drugim rokiem bardzo trudnym dla pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy z racji charakteru swojej pracy zostali wyznaczeni do pełnienia 

ważnej roli w systemie pomocowym, a co za tym idzie zwiększony został ich zakres obowiązków                   

i ilość wykonywanej pracy. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno 

pracownikom, jak i klientom wprowadzono zmiany organizacyjne, które zapewniły obsługę 

indywidualną, jak i wypłaty wszelkich świadczeń. Uruchomione zostały dodatkowe numery 

telefoniczne dla mieszkańców naszej gminy będących na kwarantannie oraz dla osób starszych             

i niepełnosprawnych nie posiadających wsparcia w rodzinie, a wymagających pomocy. 

Biorąc pod uwagę sytuację pandemii oraz zagrożenia z niej wypływające ograniczono do minimum 

liczbę bezpośrednich spotkań i zajęć dla dzieci, natomiast w miarę systematycznie spotykano się              

z młodzieżą oraz z osobami starszymi w ramach Klubu 50+. Na bieżąco prowadzono poradnictwo 

w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Pławniowicach dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem. Również nasza stacjonarna działalność 

kulturalna w 2021 r. została ograniczona niemniej jednak zgodnie z reżimem sanitarnym                            

i obowiązującymi zaleceniami trwały niektóre zajęcia i próby. Koncerty, pokazy oraz występy były 

udostępniane dla publiczności w przestrzeni wirtualnej. W ramach promocji działań kulturalnych 

wydawano okolicznik pod nazwą „Kulturalnik Gminy Rudziniec” w wersji papierowej 

oraz elektronicznej, a grupa dziennikarska nagrywała kolejne odcinki „Rudzinieckiej 

Telewizji Śniadaniowej”. Podczas przerwy wakacyjnej dla dzieci i młodzieży 

zorganizowano stacjonarne zajęcia i wycieczki. Mimo pandemicznego czasu nasza gminna 

biblioteka pracowała, a wręcz rozwijała swój zakres działalności, dostosowując do obowiązujących 

obostrzeń. Dla osób mających trudności z opuszczeniem miejsca zamieszkania wprowadzono 

usługę „Książka na telefon”. Na mocy porozumień czytelnicy naszej biblioteki mogli 

uczestniczyć w programie „Książka online dla każdego” mając dostęp do ponad 

3 milionów publikacji i opracowań naukowych. Pracownicy naszej biblioteki również 

w tym rok organizowali bezpieczne zajęcia dla dzieci w ramach BIBLIOLATA. 

W 2021 roku nasze 17 sołectw miało do dyspozycji ponad 592 tysiące złotych 

w ramach gminnych środków funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienia wydatków 

poszczególnych sołectw znajdują się w treści raportu. To sołtysi, rady sołeckie i mieszkańcy 

poszczególnych miejscowości przy pomocy gminnego funduszu sołeckiego dbali o czystość, ład                     

i porządek naszych miejscowości. To w tych miejscowościach przy wsparciu z funduszu sołeckiego 

były organizowane spotkania z seniorami, spotkania opłatkowe i inne uroczystości i za to wam 

społecznicy dziękujemy. Również w zakresie wydatków funduszu sołeckiego potrzebna jest 

debata, czy nadal taki fundusz winien być wydzielony z budżetu gminy – ja jako wójt 

uważam, że tak, ale przy kryzysie wydatków bieżących trzeba debatować, analizować 

i rozliczać, bo nie sztuką jest zorganizować festyn przy pomocy profesjonalnej agencji 

artystycznej, zamówić profesjonalne „drogie” zespoły, zamówić catering i zapłacić je 

z funduszu sołeckiego. Sztuką jest zorganizować grupę mieszkańców do prac 

porządkowych, przygotować wspólnie biesiadę i wspólnie dbać o rozwój swojego 

sołectwa. Sytuacja finansowa gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku była 

bardzo dobra. Na rachunku bankowym zdeponowanych było ponad 20 milionów 

złotych. Zadłużenie, na które złożyły się wyłącznie zaciągnięte w funduszu ochrony 

środowiska pożyczki, wynosiło tylko 700 tysięcy złotych, a nadwyżka budżetowa 

wynosiła ponad 10 milionów złotych. Tak wysoka nadwyżka wynikała z operacji bankowych                      

i działań rządowych. W ostatnich dniach grudnia 2021 roku na konto gminy wpłynęły znaczone 

fundusze w tym prawie 4,5 miliona złotych na rozbudowę kanalizacji i prawie 1,8 miliona złotych 

tytułem ubytku w podatku dochodowym, który miał być dochodem 2022 roku. Te fundusze 

automatycznie musiały zasilić nadwyżkę budżetową 2021 roku. Budżet 2021 r. to dochody ogółem 

ponad 69 milionów złotych, a wydatki ogółem prawie 59 milionów złotych. Wykonanie budżetu na 
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dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło po stronie dochodów 100,9 % , a po stronie wydatków 86,0 % 

planu. Struktura dochodów bieżących jest niekorzystna. Samodzielność finansowa gminy 

Rudziniec jest niemal w 50 % zależna od transferów z budżetu państwa. Również 

struktura dochodów własnych gminy Rudziniec jest niekorzystna. Największy udział 

w omawianej strukturze miał w 2021 roku podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Stwierdzić należy, że stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w gminie Rudziniec w 2021 

roku były jednymi z najniższych w powiecie gliwickim. To już czwarty raport o stanie gminy 

opracowany zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Nie da się w jednym rocznym raporcie 

opisać działalności samorządu bez wspomnienia lat poprzednich i nie nawiązywania do lat 

przyszłych. To z planów strategicznych i Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ciągłość 

działania. W każdym roku, również w trudnym 2021, gmina Rudziniec przygotowała wiele 

projektów, wniosków i planów na lata następne. Należą do nich:  

− Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowie 

− Dostosowanie budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie do 4 oddziałowej szkoły 

podstawowej i dwuoddziałowego przedszkola  

− Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn. „Wymiana pieca w Szkole Podstawowej                  

w Kleszczowie” 

− Koncepcja projektowa dla zadania pn. „Budowa Gminnego Centrum Usług Opiekuńczych”. 

Wspólnie z powiatem gliwickim czekamy na realizacje następujących zadań: modernizację drogi 

Ligota Łabędzka - Rzeczyce, przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania z DK 40 do 

skrzyżowania z ulicą Młyńską, a następnie do skrzyżowania Rudno-Bojszów, przebudowę drogi 

powiatowej nr 2939S – ulica Gliwicka w Poniszowicach wraz z odwodnieniem, przebudowę mostu 

okularowego w Łączy oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych w Bojszowie ul Kościuszki. 

Liczymy również na poszerzenie drogi powiatowej Taciszów - Pławniowice. Liczymy na 

gruntowną przebudowę drogi krajowej DK40, obejmującą przebudowę chodników w Bycinie                      

i Niewieszy wraz z budową obwodnicy Łan, a nie tylko na łatanie dziur i odcinkowe ułożenie 

kawałków nowej nawierzchni. I znowu oczekujemy i liczymy na rozstrzygniecie i ogłoszenie 

wyników Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, gdzie gmina Rudziniec złożyła wnioski 

o dofinansowanie na budowę Centrum Usług Opiekuńczych z dziennym domem pobytu dla osób 

starszych i gminna biblioteką w Rudzińcu, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rudnie, budowę 

boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Bojszowie. Z tego boiska 

oprócz uczniów będą korzystać również nasze kluby sportowe. Czekamy na rozstrzygnięcie 

wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego i budowę wodociągu tzw. spinki wodociągowej 

Poniszowice - Widów. Wyniki i ewentualne dofinansowania tego programu pozwolą 

usystematyzować kolejność wykonywania tych koniecznych zadań. Jednak brak rozstrzygnięć 

podobnie jak w 2021 roku powoduje blokowanie funduszy w naszym 

budżecie. Przed nami realizacja zadań, które już wcześniej otrzymały dofinansowanie i zostały 

przedstawione w tym raporcie. Postępowania przetargowe pokażą prawdziwe potrzeby finansowe. 

Planując budżet 2022 roku nie przewidzieliśmy wojny za wschodnią granicą, nie 

przewidzieliśmy galopującej inflacji, nie przewidzieliśmy tak wysokiego wzrostu cen za opał, 

paliwo i gaz, nie przewidzieliśmy cięcia subwencji oświatowej w zakresie nauczania języka 

niemieckiego. Wydatki inwestycyjne 2022 roku i na lata następne nie są zagrożone. Jednak wydatki 

bieżące wymagają dużych cięć i oszczędności. Już rozpoczęliśmy i należy kontynuować 

reorganizację sieci szkół, tak aby nasze placówki zapewniły opiekę przedszkolną wszystkim 

dzieciom w dogodnych godzinach, aby nasze szkoły zapewniały dla nich ciepły posiłek. Musimy 

patrzeć przez pryzmat całej gminy, a nie tylko przez pryzmat swojej miejscowości. To nie my 

wymyśliliśmy reformę oświaty z 8 klasowymi szkołami bez pokrycia finansowego. Jeżeli nie 

pozyskamy dużego inwestora, jeżeli rząd nie wycofa się z cięcia subwencji za nauczanie języka 

niemieckiego, jeżeli nadal będą obniżane wpływy z podatków dla samorządów to „utrzymanie” 

wszystkich placówek oświatowych będzie bardzo trudne z bieżącej działalności statutowej ze 

środków gminy. Wspólna wypracowana decyzja pozwoli rozwiązać każdy problem. Dziękuję 

radnym, sołtysom, liderom społecznym, druhom OSP, mieszkańcom oraz pracownikom 
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samorządowym za wszystkie sukcesy 2021 roku. To wszystko było możliwe dzięki dobrej 

współpracy, partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu. Zachęcam do dyskusji i zaangażowania się na 

rzecz dalszego rozwoju gminy Rudziniec. 

 

Radny Ł. Pietrzyk oraz J. Lisok opuścili posiedzenie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do debaty nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok. 

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę, że w raporcie nie została zamieszczona informacja                           

o terenach inwestycyjnych w Pławniowicach, gdzie również pojawił się inwestor zainteresowany 

tym terenem. Dodała, że mieszkańcy nie wyrazili chęci posiadania takiego inwestora na terenie 

Pławniowic, a Rada Gminy uszanowała stanowisko mieszkańców w tym zakresie. Podobnie jak                 

w przypadku sołectwa Ligota Łabędzka oraz Rzeczyce. Podkreśliła, że gmina dysponuje również 

terenami inwestycyjnymi w innych miejscowościach, a nie tylko w Rzeczycach i Ligocie 

Łabędzkiej. W związku z powyższym, czy poczynione zostały jakieś starania w celu pozyskania 

inwestora na tychże obszarach.  

 

Wójt Gminy odnosząc się do pytania, zwrócił uwagę, że w opracowanym raporcie liczącym około 

100 stron zawarto przede wszystkim te działania, które miały odzwierciedlenie w finansach. Dodał, 

że w przypadku Ligoty Łabędzkiej poczynione zostały nakłady finansowe w związku                                   

z pojawieniem się inwestora zainteresowanego tym terenem. Natomiast w przypadku Pławniowic 

nie zostały poczynione żadne nakłady finansowe. Kolejno odniósł się do kwestii pozyskania 

inwestora na innych obszarach gminy. Zwrócił uwagę, że gmina posiada sporo terenów 

inwestycyjnych, a największe zlokalizowane są w Ligocie Łabędzkiej. Dotychczas pojawili się 

inwestorzy zainteresowani terenami inwestycyjnymi tylko w jednym miejscu. Podkreślił, że gmina 

nie zamyka się na inwestorów i stara się ich pozyskiwać. Jednak to inwestor podejmuje ostatecznie 

decyzję o tym, gdzie chce zainwestować. Zwrócił uwagę, że minusem naszej gminy jest bardzo 

mała ilość terenów inwestycyjnych będących naszą własnością. Dodał, że istnieje możliwość 

skupowania terenów inwestycyjnych agencyjnych. Jednak przy budżecie jakim dysponuje nasza 

gmina jest to trudne.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, ile środków finansowych wpłynęło w 2021 r. do 

budżetu gminy z programów, projektów które dofinansowane były ze środków zewnętrznych.  

   

Wójt Gminy ustosunkował się do wszystkich zadań, które realizowane były przy udziale środków 

zewnętrznych.  

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę, że co roku w ramach tzw. "Inicjatywy Sołeckiej" do budżetu 

gminy wpływają środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego. W 2021 r. z tego tytułu do budżetu 

gminy miała wpłynąć kwota 56 000 zł w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu 

wiaty w sołectwie Łącza. W związku z powyższym, dlaczego dotacja ta nie została również 

uwzględniona w raporcie. 

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie, po 

wykonaniu oraz rozliczeniu zadania, gmina ma możliwość uzyskania dofinansowania. Dodał, że               

w przypadku Inicjatywy Sołeckiej gmina liczyła na uzyskanie dofinansowania w 2021 r. 

Dofinansowania jednak nie udało się uzyskać, gdyż faktura końcowa została zapłacona                             

12 października 2021 r., a według Urzędu Marszałkowskiego płatność winna zostać dokonana                      

11 października 2021 r.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, kto ponosi odpowiedzialność za nieuzyskanie 

dofinansowania oraz czy zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do tej osoby.  
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Wójt Gminy poinformował, że osoba ta obecnie nie pracuje już w urzędzie gminy. 

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę, że tak naprawdę, jeśli chodzi o zwrot środków w związku                  

z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację zadań, gmina nie ma pewności, iż taki zwrot 

środków będzie miał miejsce. Kolejno podkreśliła, że naszą gminę stać na pozyskanie środków 

zewnętrznych w znacznie wyższej wysokości niż zaledwie 1 200 000 zł.  

 

Wójt Gminy dodał, że w raporcie wykazane zostały te projekty oraz programy w stosunku do 

których podpisane zostały umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a pozyskanych 

środków było faktycznie więcej niż te wskazane przez Panią radną, bo na samą kanalizację 

wpłynęło ponad 4 miliony złotych. 

 

Kolejno radna K. Lukoszek zwróciła uwagę na konieczność poszukiwania inwestora na tereny 

inwestycyjne, którymi dysponuje gmina, nie tylko na obszarze Rzeczyc i Ligoty Łabędzkiej. 

Ponadto wskazała konieczność zajęcia się problematyką galopujących cen za wywóz odpadów 

komunalnych.  

 

Radna E. Richter wystąpiła z zapytaniem, czy zakup pozycji książkowych w 2021 r. w ilości 873, 

sfinansowany został ze środków pochodzących z budżetu gminy, czy też z dotacji. 

 

Wójt Gminy poinformował, że zakupionych zostało 370 książek, a pozostała część to książki, które 

udało się pozyskać od sponsorów. 

 

Radny H. Targowski zwrócił uwagę, czy przy powoływaniu liczby mieszkańców nie można było 

skorzystać z danych pozyskanych w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności                                  

i Mieszkań. 

 

Wójt Gminy poinformował, że dane w tym zakresie nie zostały jeszcze udostępnione. W związku             

z powyższym skorzystano z systemu Źródło dostępnego w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego . 

 

Radny H. Targowski wystąpił z zapytaniem, jakie kroki zostały podjęte przez urząd gminy w celu 

pozyskania inwestora na tereny inwestycyjne będące własnością gminy. Czy wysyłane były w tym 

zakresie oferty do potencjalnych inwestorów.  

 

Wójt Gminy poinformował, że urząd gminy nie wysyła ofert do inwestorów. Dodał, że gmina 

prezentuje swoje tereny inwestycyjne na targach organizowanych między innymi przez 

Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię. Ponadto z zainteresowanymi inwestorami rozmowy 

prowadzone są na bieżąco. W chwili obecnej bardzo duża ilość inwestorów zainteresowana jest 

fotowoltaiką.  

 

Radny H. Targowski poinformował, że poczynił kroki zmierzające do pozyskania inwestora na 

teren tzw. "Białego dworu". Zwrócił uwagę, że przygotowanie tego terenu na potrzeby inwestora 

potrwa około 1,5 roku. W związku z powyższym należałoby wcześniej przygotowywać tereny 

inwestycyjne dla potencjalnego inwestora.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, czy w związku z podjęciem decyzji o rozbudowie 

Zespołu Szkolono - Przedszkolnego w Poniszowicach podjęte zostaną kroki w celu przeniesienia 

przedszkola z budynku GOK-u do budynku szkoły w Poniszowicach. Dodała, że następnie powinna 

zostać przeanalizowana możliwość połączenia Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką 

Publiczną.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                       
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w Poniszowicach została przygotowana z myślą o przeniesieniu przedszkola z budynku GOK do 

budynku szkoły. Kolejno zwrócił uwagę, że wniosek o połączenie instytucji kultury, tj. Gminnego 

Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną był analizowany i został negatywnie rozpatrzony 

przez Radę Gminy. 

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę na konieczność powrócenia do dyskusji na temat połączenia 

instytucji kultury.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż dyskusja na temat połączenia dwóch instytucji 

kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną została już przeprowadzona. 

Podkreślił, że zgodnie z opracowaną koncepcją w tym zakresie, połączenie tych dwóch instytucji 

byłoby nieopłacalne.  

 

Radna K. Lukoszek podkreśliła, że poprzednio, kiedy omawiana była koncepcja połączenia 

instytucji kultury, gmina znajdowała się w zupełnie innej sytuacji finansowej. 

 

Wójt Gminy przypomniał, iż na podstawie dotychczasowych ustaleń przedszkole z budynku  

GOK-u ma zostać przeniesione do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poniszowicach. 

Decyzja ta jest wiążąca, chyba, że zgłoszony i przegłosowany zostałby inny wniosek w tym 

zakresie. 

 

Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący Rady Gminy zakończył debatę. 

 

Ad 6 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Rudziniec wotum zaufania.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Uchwała nr LXVII/400/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania, 

została przyjęta przy: 

Za – 11 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 13 radnych. 

 

Ad 7 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok, która stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Ad 8 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za 2021 rok.  

Poinformował, że Skarbnik Gminy szczegółowo omówił sprawozdania, które mają zostać dzisiaj 

zatwierdzone, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, 

Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
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w dniu 7 kwietnia 2022 r., posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28 kwietnia 2022 r. oraz na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w dniu 17 maja 2022 r. Dodał, że na wszystkie 

pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. 

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Uchwała nr LXVII/401/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok, została przyjęta przy: 

Za – 12 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 13 radnych. 

 

Ad 9 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudziniec za 2021 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudziniec za 2021 rok, która stanowi zał. nr 6 do nin. 

protokołu. 

 

Ad 10 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Rudziniec. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudziniec, 

która stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Ad 11 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Uchwała nr LXVII/402/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, została przyjęta przy: 

Za – 11 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 13 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Wójt Gminy poinformował, że za nami podsumowanie 2021 roku. W raporcie o stanie gminy 

przedstawiono co udało się zrealizować oraz czego nie udało się wykonać. W raporcie 

przedstawiono również plany na kolejne lata. Dodał, że uchwała absolutoryjna poprzedzona była 

obradami wielu komisji, które analizowały wykonanie budżetu. Następnie podziękował za 

udzielone wotum zaufania oraz absolutorium. Podziękował radnym, sołtysom, liderom społecznym, 

druhom OSP, mieszkańcom oraz pracownikom samorządowym. Zwrócił uwagę, że wszystko było 



14 

 

możliwe dzięki dobrej współpracy, partnerstwa oraz wzajemnego zrozumienia. Zwrócił jednak 

uwagę czy, aby na pewno było to wzajemne zrozumienie oraz czy było to perspektywicznie 

patrzenie na rozwój całej gminy, nie tylko przez pryzmat swojego podwórka. Ponadto zwrócił 

uwagę, czy wszyscy rozumieją, że samorząd gminny, to fundusze od mieszkańców, gdzie z jednej 

strony mamy zmniejszenie podatków i opłat, a z drugiej żądanie nowych lamp, remontów dróg oraz 

zamiatania ulic. Ponadto żąda się, aby szkoły i przedszkola były w prawie każdej miejscowości, 

jednocześnie rezygnując z pozyskania inwestorów. Kolejno zwrócił uwagę, że rząd obniżając 

podatki, obniża również subwencje i dotacje dla gmin. Podkreślił, że do mało kogo dotarło, iż rząd 

drastycznie obciął subwencję oświatową na naukę języka niemieckiego w naszej gminie. Ponadto 

zwrócił uwagę, że czasami myśli się, że nikt nie chce nam pomóc, a należy przyjąć do wiadomości, 

że wójt, radni, urzędniczych chcą wszystkim pomóc oraz chcą rozwoju gminy. Jednak muszą 

przestrzegać obowiązującego prawa i znaleźć zabezpieczenie finansowe na wszystkie potrzeby 

mieszkańców. Następnie poinformował, że w dniu wczorajszym, po dwóch miesiącach i dwóch 

dniach zakończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Jednak na 

protokół trzeba będzie jeszcze poczekać. Poinformował, że kontrola trwała tak długo, gdyż do RIO 

wpłynęło więcej donosów i skarg na gminę Rudziniec, niż to ma miejsce nawet w dużych miastach. 

Jak przykładowo skarga na transport publiczny. Zwrócił uwagę, że winę za taką ilość donosów 

ponosi pewnie pandemia, z uwagi na brak zebrań wiejskich oraz brak możliwości porozmawiania, 

wysłuchania i wyjaśnienia. Kolejno dodał, że za rok wybory i każdy będzie miał swoją szansę. 

Podkreślił, że wójt jest mądry, mądrością radnych, urzędników oraz mieszkańców. Następnie 

podziękował wszystkim za zaufanie oraz za współpracę w 2021 r. 

 

Radny M. Strójwąs opuścił posiedzenie. 

 

Ad 12 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy 

Rudziniec na 2022 rok.  

Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dniu 17 maja 2022 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu 

uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXVII/403/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok, została 

przyjęta przy: 

Za – 12 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 12 radnych. 

 

Ad 13 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Sołtys A. Dzwonek poruszył temat terenów inwestycyjnych w sołectwie Ligota Łabędzka.  

 

Wójt Gminy ustosunkował się do sprawy terenów inwestycyjnych w sołectwie Ligota Łabędzka.   
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Ad 14 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 18.30. Podziękował zebranym za udział.  

 

 

Na tym obrady sesji zakończono. 
 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem transmisji obrad sesji. 

 

Imienny wykaz głosowań stanowi zał. nr 8 nin. protokołu. 

 

 

 

…………………………….          ..………………………………………......... 
Data i podpis protokolanta           data i podpis Przewodniczącego Rady Gminy 
 

 

 


