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Protokół nr LXXXI/23 

z LXXXI Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 12.01.2023 r., godz. 16.00 - 17.00 

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 LXXXI 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 17 sołtysów.  

 

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 

autopoprawkę: 

- wprowadzenie w pkt 5a) uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celu 

udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”                    

na lata 2019-2023, 

- omówienie w pkt 5b) uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek 

jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Rudzińcu oraz wykreślenie pkt 8. 

 

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

 

Zmiana do porządku obrad została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów,  

Przeciw – 0 głosów, 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 
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Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie LXXXI 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. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy. 

5a) Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celu udzielenia 

wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”                    

na lata 2019-2023. 

5b) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Rudzińcu. 

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec                   

z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok. 

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia                            

15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 

2023 i lata następne. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Rudzińcu. 

9. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów 

z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Rudziniec. 

10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów. 

11. 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. 

 

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 o koszt konserwacji windy w wysokości 5 900 zł. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że każde urządzenie techniczne musi mieć dopuszczenie do użytkowania. 

Zwrócił uwagę, że konserwacja to wszelkiego rodzaju przeglądy, a nie tylko jednorazowy przyjazd.   

 

Ad 5 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia sprawozdania z działalności stałych 

komisji Rady Gminy. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji, które 

stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy przedstawiła sprawozdanie                          

z działalności komisji, które stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.  

  

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przedstawiła sprawozdanie                  

z działalności komisji, które stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła sprawozdanie                    

z działalności komisji, które stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła sprawozdanie z działalności 

komisji, które stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu.  

 

Ad 5a 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego do celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

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

Gminy w dniu 10 stycznia 2023 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 LXXXI/467/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celu 

udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 5b 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.  

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

Gminy w dniu 10 stycznia 2023 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 LXXXI/468/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek 

jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Rudzińcu, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 
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Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 6 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały                    

Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy 

Rudziniec na 2023 rok.  

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

Gminy w dniu 10 stycznia 2023 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 LXXXI/469/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok, została 

przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 7 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały             

Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne.  

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

Gminy w dniu 10 stycznia 2023 r. Do przedstawionego projektu uchwały wprowadzono zmiany. 

Głosowanie odbyło się nad zmienionym projektem uchwały. 

  

Wójt Gminy przestawił zmiany jakie zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rudziniec. Informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu. 

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXXI/470/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec 

na rok 2023 i lata następne, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 8 
Punkt 8 został wykreślony z porządku obrad. 

 

Ad 9 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie określenia górnych 

stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
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którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Rudziniec.  

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

Gminy w dniu 10 stycznia 2023 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 LXXXI/471/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek 

opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz osadów 

z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rudziniec, 

została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 10 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z zapytaniami dotyczącymi budowy centrum przesiadkowego                  

w Rudzińcu, m.in. dotyczącymi podbudowy oraz kostki granitowej. 

 

Wójt Gminy poinformował, aby zapytania zostały skierowane w formie pisemnej, a odpowiedź 

zostanie udzielona.  

 

Radna A. Bucher poruszyła temat negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku 

węglowego. 

 

Wójt Gminy poinformował, że wnioski o przyznanie dodatku węglowego rozpatrywane są zgodnie 

z prawem przez pracowników OPS. 

 

Radny H. Targowski zwrócił uwagę, że pracownicy firmy wywożącej śmieci nie odnieśli kubłów 

przed posesję, tylko zatarasowano nimi skrzyżowanie w rejonie ul. Nowej w Rudzińcu. Ponadto po 

opróżnieniu kubłów nie została uprzątnięta jezdnia.  

 

Wójt Gminy poinformował, aby kwestie te zgłaszać bezpośrednio w urzędzie w Referacie Ochrony 

Środowiska.  

 

Ad 11 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 17.00. Podziękował zebranym za udział.  

 

 

Na tym obrady sesji zakończono. 
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Na tym protokół zakończono. 

 

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem transmisji obrad sesji. 

 

Imienny wykaz głosowań stanowi zał. nr 11 nin. protokołu. 

 

 

 

 

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


