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Protokół nr LXXIX/22 

z LXXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 15.12.2022 r., godz. 16.00 - 17.30 

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 LXXIX Sesji Rady Gminy. Uroczyście powitał wszystkich radnych i przedstawicieli Urzędu 

Gminy.  

Następnie przystąpił do sprawdzenia kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 13 

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 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek 

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 Łącza. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy mając na uwadze art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

wniósł o wyrażenie zgody na zdalny tryb obradowania Rady Gminy Rudziniec w dniu dzisiejszym. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych. 

  

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 Przewodniczący Rady Gminy wniósł następującą zmianę: 

- wycofanie w pkt 6 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/273/2016 Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty 

dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania                    

o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, a wprowadzenie 
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uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym               

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich; 

- wprowadzenie pkt 16a) uchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Rudziniec. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę do porządku obrad. 

 

Zmiana do porządku obrad została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów,  

Przeciw – 0 głosów, 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie LXXIX 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 zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia               

20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  

6. Uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich. 

7. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m
3 

wody.   

8. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi                  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

9. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023. 

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

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

11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LXV/394/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia                 

29 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy w związku                    

z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. 

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości 

sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 

2023 rok. 

14. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok. 

15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne. 

16. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata 

następne. 

16a) Uchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Rudziniec. 

17. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów. 

18. Zamknięcie posiedzenia.  
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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.  

 

Radny H. Targowski wystąpił z zapytaniem, czy koszt wykonania garażu w Chechle, to cena 

łącznie z robocizną oraz ile wyniósł koszt samej robocizny.  

 

Wójt Gminy poinformował, że jest to koszt łącznie z robocizną. Dodał, że sprawdzone zostanie, 

czy znany jest koszt samej robocizny. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały                      

nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania                 

z tych obiektów.  

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

Gminy w dniu 13 grudnia 2022 r. Członkowie komisji wnieśli uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały. Głosowanie odbyło się nad zmienionym projektem uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXIX/453/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych.  

 

Ad 6 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.  

Poinformował, że projekt uchwały jest następstwem wniosku zgłoszonego przez radnych na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2022 r. w zakresie 

wprowadzenia bezpłatnego transportu na terenie Gminy Rudziniec.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  
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Uchwała nr LXXIX/454/2022 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich, została przyjęta przy: 

Za – 10 głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 13 radnych. 

 

Ad 7 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Gliwicach do ceny 1 m
3 

wody.  

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

Gminy w dniu 13 grudnia 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 LXXIX/455/2022 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m
3 

wody, została 

przyjęta przy: 

Za – 12 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 13 radnych. 

 

Ad 8 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

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

Gminy w dniu 13 grudnia 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 LXXIX/456/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych. 

 

Ad 9 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady Gminy na rok 2023.  
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Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dniu 13 grudnia 2022 r. Członkowie komisji wnieśli uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały. Głosowanie odbyło się nad zmienionym projektem uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXIX/457/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 

rok 2023, została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych.  

 

Ad 10 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały                       

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

Rudziniec na 2022 rok.  

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

Gminy w dniu 13 grudnia 2022 r. Członkowie komisji wnieśli uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały. Głosowanie odbyło się nad zmienionym projektem uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXIX/458/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy 

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

przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych.  

 

Ad 11 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały                  

nr LXV/394/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie udzielenia 

upoważnienia Wójtowi Gminy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa.  

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

Gminy w dniu 13 grudnia 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 LXXIX/459/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr LXV/394/2022 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy                        

w  związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
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Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych.  

 

Ad 12 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały 

budżetowej na 2023 rok. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej                        

w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały budżetowej na 

2023 rok, która stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu.  

 

Ad 13 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Rudziniec na 2023 rok. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej                        

w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Rudziniec na 2023 rok, która stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.  

 

Ad 14 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy 

Rudziniec na 2023 rok.  

Poinformował, że projekt uchwały został omówiony przez Komisję ds. Budżetu i Gospodarki 

Gminy, Komisję ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisję ds. Ochrony Środowiska                   

i Rolnictwa w dniu 24 listopada 2022 r. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

budżetu Gminy Rudziniec na 2023. Głosowanie odbyło się nad projektem uchwały ze zmianami 

wynikającymi z autopoprawki Wójta Gminy przedstawionej na wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2022 r. Autopoprawka nie dotyczyła kwot zapisanych                   

w budżecie, a jedynie doprecyzowywała niektóre zapisy uchwały budżetowej. 

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXIX/460/2022 w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok, została przyjęta 

przy: 

Za – 12 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 13 radnych.  

 

Ad 15 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne. 
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I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej                        

w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne, która stanowi zał. 

nr 7 do nin. protokołu.  

 

Ad 16 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.  

Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisję ds. Budżetu                         

i Gospodarki Gminy w dniu 24 listopada 2022 r. Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. 

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXIX/461/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na 

rok 2023 i lata następne, została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych.  

 

Ad 16a 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zdalnego trybu 

obradowania Rady Gminy Rudziniec.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXIX/462/2022 w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Rudziniec, 

została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych.  

 

Ad 17 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poformował, że wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy, która 

przekazana zostaje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Wójt Gminy poinformował, że koszt dostawy oraz montażu garażu dla OSP w Chechle wyniósł            

61 990 zł. Dodał, że na fakturze nie został wyodrębniony koszt samej robocizny.   

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o odśnieżenie chodnika przy ul. Leśnej w Rudzińcu 

oraz o obcięcie gałęzi zwisających nad tymże chodnikiem.    

 

Radna E. Richter poruszyła temat wstrzymania wynajmu świetlic. 
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Wójt Gminy poinformował, że wynajem świetlic został wstrzymany w związku z otrzymanym 

poleceniem oszczędzania energii. W pomieszczeniach tych dozwolona jest jedynie działalność 

statutowa.   

 

Ad 18 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 17.30. 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 


