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Protokół nr 56/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

 Data i czas posiedzenia: 13.12.2022 r., godz. 16.00   

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik  

  

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  

Przewodniczący  Rady  Gminy  otworzył  posiedzenie  i  przystąpił  do  sprawdzenia  

kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 12 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 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra - Piotr Rak 

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

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

  

Wójt Gminy wprowadził następującą zmianę do porządku obrad: 

- zmiana kolejności omawiania projektów uchwał. 

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 10 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 12 radnych.  

  

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Omówienie zasad działania klastra energii „Przyjazna energia w powiecie gliwickim”. 

5. Projekt 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. 



2 
 

6. Projekt 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. 

7. Projekt 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 m3 

wody. 

8. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 

rok 2023. 

10.  Projekt 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. 

11. Projekt 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. 

12. Przedstawienie przez Wójta Gminy autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 

2023 rok. 

13. Sprawy bieżące. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia zasad działania klastra energii 

„Przyjazna energia w powiecie gliwickim”. 

 

Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra omówił działanie klastra energii. 

Przedstawił korzyści, koszty oraz ryzyko związane z funkcjonowaniem klastra.  

 

Na zgłoszone przez radnych zapytania, Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra 

udzielił odpowiedzi. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Radna E. Sztyrc zwróciła uwagę na brak jednego przystanku w Widowie w wykazie 

przystanków komunikacyjnych.  

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
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niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który 

stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 12 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia przez Wójta Gminy 

autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. 

 

Skarbnik Gminy przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, 

która stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Przedstawił założenia dotyczące transportu 

publicznego na terenie gminy.  

 

Radny T. Falfasiński wystąpił z wnioskiem, aby transport na terenie gminy Rudziniec był 

bezpłatny. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek, aby transport na terenie gminy Rudziniec był bezpłatny. 
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Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 7 głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 12 radnych.  

  

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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 m3 wody, który stanowi zał. nr 9 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023, który stanowi zał. nr 10 do 

nin. protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy komisji na 2023 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy przedstawiła plan pracy 

komisji na 2023 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie w planie pracy 

Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy analizy sprawozdania z wykonania budżetu za                    

I półrocze 2023 roku.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przedstawił plan pracy 

komisji na 2023 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła plan pracy 

komisji na 2023 rok. 

 

Radny M. Strójwąs zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w planie pracy 

Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa z uwagi na zbyt dużą szczegółowość. 

 

Członkowie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa wprowadzili niezbędne zmiany              

w planie pracy komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła plan pracy komisji na 

2023 rok. 

 

Ad 13 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Radna M. Stochaj zwróciła uwagę, aby w kwartalniku, który będzie wydawany wspomnieć 

o sukcesach sportowych klubów sportowych działających na terenie gminy. 
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 Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę, że w kwartalniku powinny zostać wymienione 

wszystkie zadania, które są realizowane przez gminę.  

 

Ad 14 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym 

za udział.  

  

Na tym posiedzenie zakończono.  

   

Na tym protokół zakończono.   

  

Integralną  część  niniejszego  protokołu  stanowi  płyta  z  nagraniem  obrad  wspólnego 

posiedzenia stałych komisji Rady Gminy.  

  

 

   

............................................          ……………........................................................              

Data i podpis protokolanta                                 data i podpis Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 
 


