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Protokół nr 50/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 12.07.2022 r., godz. 15.30   

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik  

  

Komisja 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 1,2  

Przewodniczący  Rady  Gminy  otworzył  posiedzenie  i  przystąpił  do  sprawdzenia  

kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 14 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  

Dyrektor OPS - Małgorzata Szymańska 

Główna księgowa OPS - Monika Biskupek 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych - Andrzej 

Pruski  

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

2 przedstawicieli OSP Bojszów  

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

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

  

Wójt Gminy wprowadził następującą zmianę do przedstawionego porządku obrad: 

- wprowadzenie pkt 3a) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/133/2019 Rady 

Gminy Rudziniec z dnia 17 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 

  

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Projekt 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. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec                  

z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
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Rudziniec na rok 2022 i lata następne. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców  zawodowych. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 3a 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIX/133/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, czy plan przychodów i kosztów 

samorządowego zakładu budżetowego może pozostać w dotychczasowej formie. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu 

budżetowego może pozostać w dotychczasowej formie.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z wnioskiem o pozostawienie planu przychodów i kosztów 

samorządowego zakładu budżetowego w dotychczasowej wersji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w trakcie roku należałoby nie zmieniać formy  

planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie 

planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w dotychczasowej wersji.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Wójt Gminy odniósł się do dotacji z Powiatu Gliwickiego na zadanie pn. "Powiat Przyjazny 

Środowisku", gdzie w ramach konkursu wniosek złożyło sołectwo Niekarmia.  

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne, który 

stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 
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Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców  

zawodowych, który stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy omówił sprawę budowy remizy dla OSP Bojszów. Poinformował, że w trakcie 

prac nad koncepcją pojawił się wniosek strażaków, aby była to remiza z garażem 

dwustanowiskowym.  

 

Przedstawiciele OSP Bojszów uzasadnili wniosek o budowę remizy z garażem 

dwustanowiskowym. Zwrócili uwagę na brak miejsca w związku z coraz większą ilością 

nowego sprzętu jakim dysponuje jednostka.       

 

Radny Ł. Pietrzyk zwrócił uwagę, że w chwili obecnej opracowywana jest koncepcja 

budowy remizy dla OSP Bojszów, więc nie warto w koncepcji ograniczać możliwości 

budowy remizy z garażem dwustanowiskowym. Ponadto na realizację tej inwestycji ubiegać 

będziemy się o dofinansowanie. W związku z powyższym należałoby rozważyć budowę 

remizy z garażem dwustanowiskowym.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o budowę remizy dla OSP Bojszów z garażem dwustanowiskowym.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 7  głosów  

Przeciw – 4 głosy 

Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

 

Wójt Gminy w związku z pismem Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu                     

z siedzibą w Pławniowicach o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych                           

w budżecie gminy zwrócił się do Dyrektor OPS o omówienie tematu. 

 

Dyrektor OPS poinformowała, że w roku bieżącym niewystarczające są środki finansowe 

zaplanowane w budżecie na zakup gazu, badania lekarskie oraz usługi. Ponadto w związku  

z trwająca wojną na Ukrainie zachodzi konieczność zatrudnienia osoby znającej język 

ukraiński. Do końca roku zabraknie również środków na domy pomocy społecznej, zasiłki                

w naturze oraz dodatki mieszkaniowe.  

 

Główna księgowa OPS przedstawiła szczegółowo na co zabraknie środków finansowych  

w ramach usług pozostałych.      

      



4 
 

Dyrektor OPS dodała, że na ten moment niezbędna jest kwota 30 000 zł z przeznaczeniem 

na umowę zlecenia (zatrudnienie tłumacza do obsługi obywateli Ukrainy), zakup energii, 

wykonanie badań lekarskich oraz zakup usług pozostałych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem o szczegółowe przedstawienie oraz 

omówienie (z podziałem na paragrafy) na co przeznaczone mają zostać dodatkowe środki 

finansowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach. 

 

Wójt Gminy omówił sprawę możliwości ubiegania się o dofinansowanie do drogi do terenów 

przemysłowych w Ligocie Łabędzkiej. Przedstawił jakie warunki należy spełnić, żeby móc 

ubiegać się o dofinansowanie. Przedstawił wstępną koncepcję w zakresie budowy drogi oraz 

jej przebieg. Poinformował, że koszt inwestycji to około 190 mln zł, z czego po otrzymaniu 

dofinansowania w budżecie gminy należałoby zabezpieczyć 2% czyli około 4 mln zł. Kolejno 

poinformował, że gmina nie uzyskała dofinansowania do budowy Gminnego Centrum Usług 

Opiekuńczych. Przedstawił jakie środki finansowe zabezpieczone są w budżecie gminy na 

realizację tejże inwestycji. Poinformował, że należałoby podjąć decyzję, czy przystępujemy 

do opracowania projektu budowy Gminnego Centrum Usług Opiekuńczych.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o przystąpienie do opracowania projektu budowy Gminnego Centrum Usług 

Opiekuńczych w 2022 r.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 8  głosów  

Przeciw – 6 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Wójt Gminy poinformował, że czekamy na rozstrzygnięcie naboru w ramach Polskiego Ładu 

tzw. "PGR", gdzie złożone zostały wnioski na budowę boiska przy Szkole Podstawowej  

w Bojszowie oraz na budowę sieci wodociągowej na odcinku Poniszowice - Widów. Kolejno 

omówił temat tzw. "Inicjatywy Samorządowej". Poinformował, że do dnia 31 sierpnia br. 

można składać wnioski o realizację zadań. Zwrócił się z prośbą o propozycje zadań, które 

miałyby być realizowane w ramach "Inicjatywy Samorządowej". Odniósł się do obecnie 

zgłoszony zadań, tj.: przebudowa drogi powiatowej w Poniszowicach - projekt, przebudowa 

przepustu przy drodze powiatowej w Łączy - dokumentacja projektowa, wykonanie przejścia 

dla pieszych w Bojszowie, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej na odcinku Rzeczyce - Ligota Łabędzka. 

 

Radny S. Kałuża wystąpił z wnioskiem o wykonanie w ramach tzw. "Inicjatywy 

Samorządowej" projektu budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Bycinie. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2023 r. środków finansowych w wysokości 

12 500 zł na wykonanie przejścia dla pieszych w Bojszowie w ramach tzw. "Inicjatywy 

Samorządowej". 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 
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Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Bycinie (zadanie 

realizowane w ramach tzw. "Inicjatywy Samorządowej"). 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2023 r. środków finansowych w wysokości 

200 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na 

odcinku Rzeczyce - Ligota Łabędzka w ramach tzw. "Inicjatywy Samorządowej". 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek, aby środki finansowe w wysokości 200 000 zł na wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Rzeczyce - Ligota Łabędzka                       

w ramach tzw. "Inicjatywy Samorządowej" pochodziły z zadania budowa Gminnego Centrum 

Usług Opiekuńczych (zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 r. o kwotę 200 000 zł). 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 9  głosów  

Przeciw – 3 głosy 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

 

Wójt Gminy przedstawił pismo OSP Chechło w sprawie dofinansowania zakupu i montażu 

garażu w kwocie 85 000 zł.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem, aby przedstawiciele OSP Chechło 

przedstawili sprawę dofinansowania zakupu i montażu garażu na kolejnym posiedzeniu 

stałych komisji Rady Gminy. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

    



6 
 

Radna E. Sztyrc przedstawiła wnioski zgłoszone na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa w dniu 28 czerwca 2022 r. I tak:  

- Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem, aby odpady 

komunalne zmieszane i bioodpady z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 

wielorodzinnych były odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, 

a w okresie od listopada do marca - raz na cztery tygodnie, 

- Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem, aby odbiór 

bioodpadów z posesji odbywał się w pojemnikach o pojemności 120 l (jeden pojemnik 120 l 

na jedno gospodarstwo domowe). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, aby odpady komunalne 

zmieszane i bioodpady z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych 

były odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w okresie od 

listopada do marca - raz na cztery tygodnie. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, aby odbiór bioodpadów                 

z posesji odbywał się w pojemnikach o pojemności 120 l (jeden pojemnik 120 l na jedno 

gospodarstwo domowe). 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z zapytaniem, kiedy zostanie wyłożony do wyglądu 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Radny J. Lisok wystąpił z wnioskiem o ponowienie przetargu na sprzedaż budynku po 

byłym pawilonie w Poniszowicach za cenę wywoławczą nieruchomości obniżoną o 50 %                 

w stosunku do ceny wywoławczej z poprzedniego przetargu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o ponowienie przetargu na 

sprzedaż budynku po byłym pawilonie w Poniszowicach za cenę wywoławczą nieruchomości 

obniżoną o 50 % w stosunku do ceny wywoławczej z poprzedniego przetargu. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 10  głosów  

Przeciw – 3 głos 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych. 
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Ad 8 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym 

za udział.  

  

Na tym posiedzenie zakończono.  

   

Na tym protokół zakończono.   

  

Integralną  część  niniejszego  protokołu  stanowi  płyta  z  nagraniem  obrad  wspólnego 

posiedzenia stałych komisji Rady Gminy.  

  

 

   

............................................          ……………........................................................              

Data i podpis protokolanta                                 data i podpis Przewodniczącego Rady Gminy 
 

 
 


