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Protokół nr LXXXII/23 

z LXXXII Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

 

Data i czas posiedzenia: 31.01.2023 r., godz. 15.30 - 15.40  

Miejsce posiedzenia: zdalny tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik 

 

Sesja odbyła się w zdalnym 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 LXXXII 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 14 sołtysów. W posiedzeniu nie uczestniczył sołtys 

sołectwa Kleszczów, 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 są konieczne terminowe zmiany budżetowe,               

a mianowicie konieczność wypłacenia dodatków węglowych w terminie do 31 stycznia, czyli do 

dzisiaj. W czwartek 26 stycznia 2023 r.  na nasze konto wpłynęły pieniądze z Urzędu 

Wojewódzkiego na zaległe dodatki węglowe. Równocześnie wpłynęło pismo, mówiące, że dodatki 

te winny być wypłacone do 31 stycznia. Pismo wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej. W dniu 

wczorajszym Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował o problemie. 

 

Porządek obrad: 

 

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

2. 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. 

3. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad 2 

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.  
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I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Uchwała nr LXXXII/472/2023 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 3 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 15.40. 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  


