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Protokół nr LXXX/22 

z LXXX Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

 

Data i czas posiedzenia: 28.12.2022 r., godz. 16.15 - 16.30  

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. 3 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy otworzył 

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

Gminy.  

Następnie przystąpił do sprawdzenia kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 15 

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  

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

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 Rudziniec. 

 

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

 

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

celem zwołania sesji w tzw. trybie nadzwyczajnym jest projekt i ewentualne podjęcie uchwały                      

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec, które muszą być wprowadzone jeszcze w 2022r. 

Projekt uchwały zakłada między innymi wprowadzenie do budżetu środków, które były ostatnio 

przesłane z budżetu państwa, pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy związanej 

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi (wyłącznie przedszkola) będącymi 

obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Również 

zgodnie z poleceniem wojewody projekt zakłada urealnienie kwot na dodatki węglowe i inne 

dodatki. Kolejny projekt uchwały dotyczy wydatków niewygasających. W związku                                    

z utrzymującymi się niskimi temperaturami oraz załamaniem pogody, które uniemożliwiają 

wykonywanie prac związanych z dociepleniem i wykończeniem elewacji budynku OSP w Słupsku, 

tak aby zachować wymaganą technologię robót. Inspektor Nadzoru w dniu 12 grudnia 2022r. 

wstrzymał wykonywanie prac do czasu wystąpienia sprzyjających warunków pogodowych. W dniu 

23 grudnia 2022r. podtrzymał swoje stanowisko, aż do odwołania. W związku z powyższym 

wykonawca inwestycji pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Słupsku” nie jest w stanie 

zakończyć zadania do końca 2022 roku. Przygotowany został również zmieniony projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi.              

W związku z rozstrzygnięciem nadzoru prawnego wojewody śląskiego z dnia 23 grudnia br. 
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Ponadto w dniu 21 grudnia br. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała skargę na 

działalność wójta dotyczącą udostępnienia danych z zagospodarowania przestrzennego.  

 

Porządek obrad: 

 

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

2. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2022 r.  

3. 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. 

4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                  

i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023”. 

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudziniec. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad 2 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r.  

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Uchwała nr LXXX/463/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają                            

z upływem roku budżetowego 2022 r., została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 3 

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 LXXX/464/2022 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 – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  
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Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                   

i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023”.  

Poinformował, że nowa treść projektu uchwały w okresie od 20 do 27 grudnia 2022 r. została 

poddana konsultacją. Do zaproponowanego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Uchwała nr LXXX/465/2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023”, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Rudziniec.  

Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudziniec na posiedzeniu                   

w dniu 21 grudnia  2022 r. rozpatrzyła złożoną skargę, rekomendując Radzie Gminy Rudziniec 

uznanie skargi za bezzasadną. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Uchwała nr LXXX/466/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Rudziniec, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 16.30. 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 3 nin. protokołu. 

 

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


