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Protokół nr 15/22 

z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Data i czas posiedzenia: 24.11.2022 r., godz. 14.00  

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

                                     Ewa Sztyrc 

 

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 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa otworzyła posiedzenie  

i przystąpiła do sprawdzenia kworum. Oświadczyła, na 8 członków komisji w posiedzeniu 

uczestniczyło 5 osób, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, lista 

obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu. Kolejno powitała obecnych na posiedzeniu. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof Obrzut  

Zastępca Wójta Gminy Rudziniec - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter 

Radny sołectwa Łącza - Sebastian Kancy 

Radny sołectwa Bycina - Sebastian Kałuża  

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Ad 3 
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła  do  przyjęcia 

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

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2023 rok w zakresie 

działania komisji. 

5. Przedstawienie opinii wraz z ewentualnymi uwagami o projekcie uchwały budżetowej 

przez Komisję ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

projektu uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2023 rok w zakresie działania komisji. 
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Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2023 rok  

w zakresie działania komisji, tj. dział 010 "Rolnictwo i  łowiectwo", dział 400 "Wytwarzanie  

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dział 900 "Gospodarka komunalna                       

i ochrona środowiska". 

 

Na posiedzenie przybył radny M. Strójwąs. 

 

Na zgłoszone w trakcie komisji zapytania Skarbnik Gminy udzielił wyczerpujących 

odpowiedzi. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do 

przedstawienia opinii wraz z ewentualnymi uwagami o projekcie uchwały budżetowej przez 

Komisję ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła opinię komisji 

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2023 rok w zakresie działania 

komisji, która stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa poddała pod głosowanie 

wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy 

Rudziniec na 2023 rok, w zakresie działania komisji. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 6 głosów,  

Przeciw – 0 głosów, 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 6 członków komisji. 

 

Ad 6 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Na posiedzeniu nie poruszono żadnych spraw bieżących. 

 

Ad 7 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa podziękowała zebranym za udział. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

 

………………………..                                        .……………………………………………… 
Data i podpis protokolanta                                            Data i podpis Przewodniczącej Komisji ds . Ochrony  

                                                                                                  Środowiska i Rolnictwa 


