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Protokół nr LXXV/22 

z LXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 29.09.2022 r., godz. 16.00 - 16.45 

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 LXXV 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  

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

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

sołectwa Ligota Łabędzka. 

  

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 LXXV 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. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze 

klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze 

klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

6. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze 

klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie o strukturze 

klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

7. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pławniowicach                         

o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas I – III. 

8. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach 
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poprzez przeniesienie jego siedziby.                          

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy.  

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości  

w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 

11. 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. 

12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów. 

13. 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. 

 

Na posiedzenie przybyła radna A. Bucher. 

 

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 podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę 

Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.  

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

Gminy w dniu 27 września 2022 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego 

projektu uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Radna M. Stochaj zaapelowała o odrzucenie przedmiotowego projektu uchwały oraz 

dopuszczenie, aby Szkoła Podstawowa w Rudnie została przekształcona w szkołę o strukturze  

z klasami I - IV. Zwróciła również uwagę na przyznane dofinansowanie na rozbudowę Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie.   

 

Uchwała nr LXXV/429/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie             

o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie              

o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym, została przyjęta przy: 

Za – 11 głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 6 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę 

Podstawową w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.  
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Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dniu 27 września 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 LXXV/430/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie    

o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie                        

o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym, została przyjęta przy: 

Za – 14 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 7 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Szkoły Podstawowej w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową                              

w Pławniowicach o strukturze klas I – III.  

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

Gminy w dniu 27 września 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 LXXV/431/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej                                

w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas 

I – III, została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 8 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby.  

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

Gminy w dniu 27 września 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 LXXV/432/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego                           

w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 
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w obecności 15 radnych. 

 

Ad 9 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy.  

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

Gminy w dniu 27 września 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 LXXV/433/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej 

rady gminy, została przyjęta przy: 

Za – 10 głosów  

Przeciw – 3 głosy 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 10 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.  

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

Gminy w dniu 27 września 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 LXXV/434/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 11 
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 27 września 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 LXXV/435/2022 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 
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przyjęta przy: 

Za – 12 głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 12 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Radny H. Targowski odniósł się do informacji przekazanej na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa przez Wójta Gminy dotyczącej nie zawiadamiania organów ścigania                   

w temacie azbestu. Wystąpił również z zapytaniem, dlaczego w stosunku do Jego osoby Wójt 

Gminy nie miał wątpliwości, co do zawiadomienia organów ścigania. 

 

Wójt Gminy poinformował, że nie będzie ustosunkowywał się do wypowiedzi.   

 

Ad 13  
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 16.45. 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 5 nin. protokołu. 

 

 

 

 

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


