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Protokół nr LXXIV/22 

z LXXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

 

Data i czas posiedzenia: 20.09.2022 r., godz. 17.00 - 17.10  

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. 3 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy otworzył 

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

Gminy.  

Następnie 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  

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Na 17 sołtysów w posiedzeniu uczestniczyło 15 sołtysów. W posiedzeniu nie uczestniczył sołtys 

sołectwa Ligota Łabędzka oraz sołectwa Łącza. 

 

Wniosek o zwołanie sesji stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy uzasadnił przyczynę zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. Poinformował, że 

powodem zwołania sesji jest konieczność przygotowania Gminy Rudziniec do wypłaty dodatku 

węglowego. W pierwotnej wersji rządowej ustawy, dodatek miał być wypłacany w ciągu 30 dni od 

daty złożenia wniosku. Pierwsze wnioski wpłynęły 17 sierpnia br. czyli dodatek najpóźniej miał być 

wypłacany do 17 września br. W międzyczasie gminy otrzymywały pisma, aby wstrzymać się  

z wypłatami do czasu nowelizacji ustawy. Nowelizacja weszła w życie w dniu dzisiejszym, czyli  

20 września 2022 r. Zwrócił uwagę, że nowelizacja ta wprowadza istotne zmiany do ustawy  

o dodatku węglowym. Zmiany mają charakter „uszczelniający”, tj. doprecyzowane zostały kryteria, 

jakie musi spełniać gospodarstwo domowe. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca 

zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden 

dodatek węglowy temu kto złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto nowelizacja wydłuża termin na 

wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch 

miesięcy. Poinformował, że Gmina Rudziniec jest prawie gotowa do wypłaty dodatków, jednak do 

dnia dzisiejszego nie wpłynęły od wojewody środki na ten cel. Podobnie jak inne gminy złożyliśmy 

zapotrzebowanie, nasza gmina złożyła zapotrzebowanie na kwotę 5,5 miliona złotych, ale do dnia 

dzisiejszego nie wpłynęły środki. Na obecną chwilę w naszej gminie mamy złożone ponad  

2,5 tysiąca wniosków. To jest niewyobrażalny ogrom dodatkowej, terminowej pracy. Pracownicy 

Ośrodka Pomocy Społecznej pracują do późnych godzin wieczornych, a nawet w dni wolne od 

pracy. Ponadto to dziś, bez zbędnej zwłoki, skarbnik przygotował projekt uchwały przekazujący 

środki, których jeszcze nie ma, ale mają być. Dodał, że według nieoficjalnych źródeł środki te mają 

wpłynąć niezwłocznie. Dlatego też złożony został wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 
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Uchwała ma zostać podjęta w trosce o mieszkańców, aby w momencie otrzymania środków, bez 

oczekiwania na dodatkową sesję Rady Gminy, zacząć wypłacać dodatek węglowy.  

 

Porządek obrad: 

 

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

2. 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. 

3. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 2 

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. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Uchwała nr LXXIV/428/2022 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 – 14 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Ad 3 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 17.10. 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 3 nin. protokołu. 

 

 

 

 

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


