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Protokół nr 57/23 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

 Data i czas posiedzenia: 10.01.2023 r., godz. 15.30   

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 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   

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Dyrektor OPS - Małgorzata Szymańska 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Weronika Daniel 

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Justyna Gold 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Na posiedzenie przybył radny S. Kancy oraz radna M. Stochaj.  

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

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

  

Wójt Gminy zawnioskował o wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad: 

- wprowadzenie pkt 7a) Projekt 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, 

- omówienie w pierwszej kolejności pkt 7) Projekt uchwały 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. 

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 10 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Dwóch radnych nie oddało głosu.  
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Porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/460/2022 Rady Gminy 

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

5. Projekt 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. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek 

jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. 

7. Projekt uchwały 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. 

7a) Projekt 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. 

8. Omówienie przejęcia gruntów od Kopalni Piasku "Kotlarnia" S.A. 

9. Sprawy bieżące. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały 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, który 

stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówiła projekt uchwały. 

 

Po szczegółowym omówieniu projektu uchwały radni wnieśli następujące uwagi do projektu 

uchwały: 

- dopisanie w § 1 ust 1 pkt 1 stawki za worek, 

- dopisanie w § 1 ust 3 pkt 1 i 2, iż stawka dotyczy 1 m
3
. 

 

Ad 7a 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który stanowi zał. nr 4 

do nin. protokołu. 

 

Dyrektor OPS omówiła projekt uchwały. 
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Radni zwrócili się o udzielenie informacji, ile osób (w rozbiciu na osoby dorosłe oraz dzieci) 

korzystało z programu „Posiłek w szkole i w domu”  w ostatnim okresie. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

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

budżetu Gminy Rudziniec na 2023 rok, który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Wójt Gminy odniósł się do wydatku dotyczącego wykonania nowego systemu 

napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Słupsku. Kolejno omówił kwestię zwiększenia 

ilości kursów autobusów, zgodnie z wnioskami mieszkańców gminy. 

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, jakiego okresu dotyczą środki, które są obecnie 

zabezpieczane w budżecie na płatności dla inżyniera kontraktu oraz na jaką kwotę zawarta 

jest umowa z inżynierem kontraktu (jaki koszt generuje) w ramach inwestycji wymiany rur 

cementowo – azbestowych oraz modernizacji SUW Niewiesze. Ponadto wystąpiła                           

z zapytaniem, co się składa na powierzchnię w ramach dotacji na utrzymanie lokali 

użytkowych, wykorzystywanych na potrzeby obywateli Ukrainy.  

 

Rada Gminy opowiedziała się za zwiększeniem ilości kursów autobusowych, zgodnie                       

z wnioskami mieszkańców gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na konieczność zwolnienia lokali użytkowych                    

w Widowie oraz Pławniowicach. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który 

stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu 

Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, który stanowi zał. nr 7 

do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia przejęcia gruntów od Kopalni 

Piasku "Kotlarnia" S.A. 
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Wójt Gminy poinformował, że Kopalnia Piasku "Kotlarnia" przygotowuje się do likwidacji 

szlaku kolejowego i planowana jest sprzedaż gruntu, na którym znajduje się szlak. 

Poinformował, że na szlaku tym mogłaby zostać wykonana ścieżka rowerowa, na wykonanie 

której istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach tzw. ZIT-ów. Dodał, 

że dla naszej gminy przewidziana jest kwota 58 mln zł.  

 

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami omówiła szczegółowo przejęcie gruntów 

od Kopalni Piasku "Kotlarnia". Poinformowała, że gmina miałaby nabyć grunty o łącznej 

powierzchni 35 ha. Przedstawiła na mapie położenie gruntów, które miałyby zostać przejęte 

przez gminę. Poinformowała, że koszt nabycia gruntów to ok. 2,8 mln zł. Natomiast łącznie                        

z obiektami mostowi to koszt prawie 3,5 mln zł. Zwróciła uwagę, że zgodnie z zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualnie brak jest możliwości 

realizacji dróg rowerowych.  

 

Wójt Gminy zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia gruntów od Kopalni 

Piasku "Kotlarnia". 

 

Radny H. Targowski zajął stanowisko, aby gmina nie przejmowała gruntów od Kopalni 

Piasku "Kotlarnia". 

         

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem, aby gmina nabyła grunty od Kopalni 

Piasku "Kotlarnia" pod warunkiem, iż ścieżki rowerowe zostaną przejęte przez GZM lub też 

ich wykonanie odbędzie się ze środków zewnętrznych. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o nie przejmowanie gruntów od Kopalni Piasku "Kotlarnia". 

  

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 3 głosy  

Przeciw – 11 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o nabycie przez gminę gruntów od Kopalni Piasku "Kotlarnia" pod warunkiem, iż 

ścieżki rowerowe zostaną przejęte przez GZM lub też ich wykonanie odbędzie się ze środków 

zewnętrznych. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy poinformował, że Szpital w Pyskowicach zwrócił się o przekazanie środków 

finansowych. 
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Rada Gminy zajęła stanowisko, iż z uwagi na brak środków finansowych nie jest 

zainteresowana przekazaniem środków finansowych dla Szpitala w Pyskowicach.  

 

Kolejno Wójt Gminy odniósł się do tematu Szkoły Podstawowej w Chechle. Przedstawił 

protokół ze spotkania, które miało miejsce w dniu 13 października 2022 r. Kolejno zwrócił się 

z zapytaniem, czy Rada Gminy podtrzymuje swój wniosek o rozwiązaniu umowy ze 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło. Poinformował, że umowa powinna 

zostać wypowiedziana do końca lutego br. W wyniku wypowiedzenia umowy od września br. 

szkoła zostałaby przejęta jako szkoła 8 - klasowa przez gminę, a do lutego kolejnego roku 

możliwe są dalsze ewentualne zmiany organizacyjne w tej szkole.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o podtrzymanie wniosku o wypowiedzeniu umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Chechło. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 8 głosów  

Przeciw – 4 głosy 

Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 15 radnych.  

 

Radny T. Falfasiński wystąpił z wnioskiem o zlikwidowanie przystanku koło przedszkola                

w Rudzińcu oraz przeniesienie kosza na śmieci koło nowego przystanku. 

 

Radna E. Richter wystąpiła z wnioskiem o zaktualizowanie znaków przy linii kolejowej 

Kopalni Piasku "Kotlarnia". 

 

Ad 10 

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 

 

 

 

 


