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Protokół nr 58/23 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

 

 Data i czas posiedzenia: 07.02.2023 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   

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Wicestarosta Powiatu Gliwickiego - Adam Wojtowicz 

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego - Józef Kruczek 

Radny Powiatu Gliwickiego - Andrzej Frejno 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle - Regina Wieczorek 

Dwóch mieszkańców sołectwa Rudziniec 

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

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

  

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.  

  

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

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

jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. 

6. 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. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/461/2022 Rady Gminy 

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



2 
 

Gminy Rudziniec na rok 2023 i lata następne. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na 

realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na 

realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

10. 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. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 5 

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 3 

do nin. protokołu. 

 

Wójt 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 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 4 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Wójt Gminy odniósł się do zadań, których realizacja planowana jest w ramach tzw. 

"Inicjatywy Sołeckiej". 

  

Ad 7 

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 5 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Na posiedzenie przybyła radna M. Stochaj. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze 

powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, który stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 
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Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze 

powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, który stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Wójt 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 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 8 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy omówił założenia programu "Maluch+" w ramach, którego planowane jest 

ubieganie się o dofinansowanie do budowy żłobka na terenie naszej gminy. W ramach 

programu można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację żłobka w wysokości 

980 000 zł oraz na jego funkcjonowanie w wysokości 1 mln zł. Kolejno poinformował                     

o piśmie wystosowanym przez Radę Rodziców z Rudna do Rzecznika Praw Dziecka                        

w sprawie zmniejszenia struktury organizacyjnej w szkole w Rudnie do klas I-III. 

Ustosunkował się do zaistniałej sytuacji. Przedstawił jakie czynności zostały już podjęte               

w celu zmiany struktury organizacyjnej szkoły w Rudnie.       

 

Radna M. Stochaj poinformowała, że należałoby spotkać się z Radą Rodziców z Rudna           

w celu przekazania informacji o skutkach zmiany decyzji co do struktury organizacyjnej 

szkoły w Rudnie.  

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do spotkania z przedstawicielami Zarządu Powiatu 

Gliwickiego. 

 

Wójt Gminy poinformował, że wystosowane zostało zaproszenie do Zarządu Powiatu 

Gliwickiego w celu przedstawienia nowego Zarządu oraz omówienia inwestycji na drogach 

powiatowych. Podkreślił, że na terenie gminy Rudziniec znajduje się najwięcej dróg 

powiatowych, gdyż aż 82 km. Na naszym terenie znajdują się drogi w dobrym stanie, ale 

również takie w stanie tragicznym. Kolejno przedstawił, które z dróg powiatowych wymagają 

jak najszybszego remontu, tj. droga Rzeczyce - Ligota Łabędzka, droga Bojszów - Rudno - 

Rudziniec oraz droga w Poniszowicach. Zwrócił również uwagę na konieczność wykonania 

przepustu okularowego w Łączy, przepustu w Ligocie Łabędzkiej, przejścia dla pieszych               

w Bojszowie oraz budowy chodników przy drogach powiatowych. Dodał również, że do 

realizacji większości inwestycji na drogach powiatowych przykazywany jest tzw. wkład 

własny w wysokości około 50 %, co stanowi spore obciążenie dla budżetu gminy.        
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Wicestarosta Powiatu Gliwickiego odniósł się do kwestii poruszonych przez Wójta Gminy. 

Zwrócił uwagę na brak możliwości realizacji wielu inwestycji przez powiat z uwagi na brak 

środków finansowych. Dodał, że wpływ na sytuację finansową powiatu mają szpitale, gdzie 

na przestrzeni ostatnich czterech lat przekazano na ich utrzymanie kwotę ok. 114 mln zł. 

Przedstawił plany rozbudowy dróg powiatowych. 

 

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego odniósł się do stanu poszczególnych dróg 

powiatowych na terenie gminy Rudziniec oraz przedstawił na jakim etapie znajdują sie prace 

na poszczególnych drogach powiatowych. Poinformował, że w tym roku planowany jest 

remont drogi na odcinku od Proboszczowic do szkoły w Chechle. Przedstawił jak obecnie 

kształtuje się system przebudowy dróg powiatowych. 

 

Rady Powiatu Gliwickiego również odniósł się do inwestycji na drogach powiatowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Rudziniec. Zwrócił uwagę na drogi będące obecnie  

w najgorszym stanie.  

 

Radny J. Lisok zwrócił uwagę na zły stan drogi prowadzącej z Taciszowa do Pławniowic 

oraz konieczność poszerzenia i poprawy stanu poboczy przy tejże drodze.   

 

Radny Ł. Pietrzyk odniósł się do wykonania przejścia dla pieszych na drodze w Bojszowie, 

gdzie na jego wykonanie oczekuje się już od wielu lat.  

 

Radny S. Kałuża zwrócił uwagę na konieczność budowy chodnika w Bycinie.  

 

Radna E. Richter zwróciła uwagę na problem włazów ze studzienek na ul. Pławniowickiej  

w Taciszowie. Poruszyła również temat wywozu odpadów pomiędzy Taciszowem, a Byciną.  

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę na konieczność wykonania przejścia dla pieszych na 

wysokości peronu w Ligocie Łabędzkiej.  

 

Radny M. Strójwąs zwrócił uwagę na zły stan ul. Parkowej w Chechle oraz przepustu.  

 

Radny H. Targowski dodał, że należałoby wykonać przejście dla pieszych na wysokości               

ul. Sportowców w Rudzińcu, a także ustawić znak zakaz zatrzymywania się po obu stronach 

na wysokości Marketu Dino w Rudzińcu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na konieczność zastosowania innej technologii 

łatania dziur na drodze prowadzącej z Poniszowic do Niekarmi. Ponadto zwrócił uwagę, aby 

przy przycince nie wrzucać zrębku do rowów.        

 

Na zadane przez radnych zapytania została udzielona odpowiedź przez przedstawicieli 

Zarządu Powiatu Gliwickiego.   

 

Radny J. Lisok opuścił posiedzenie.  

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 
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Zastępca Wójta Gminy omówił sprawę likwidacji podtopień i zagrożenia powodziowego dla 

mieszkańców ulicy Brzozowej, Akacjowej i Górnej w Rudzińcu. Pismo mieszkańców stanowi 

zał. nr 8 do nin. protokołu.   

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkańcowi sołectwa Rudziniec. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych.  

  

Mieszkaniec sołectwa Rudziniec przedstawił problem podtopień na ulicy Brzozowej, 

Akacjowej i Górnej w Rudzińcu. Zwrócił uwagę, że przyczyną powstania zaistniałej sytuacji 

są zaniedbania sprzed dziesiątek lat, gdzie nie utrzymywana jest drożność rowów.  

 

Na posiedzenie przybył radny J. Lisok. 

 

Zastępca Wójta Gminy poinformował, że powinny zostać udrożnione i odtworzone rowy 

przy ul. Górnej w Rudzińcu. Aby rów mógł zostać odtworzony, w pierwszej kolejności 

powinien zostać wytyczony przez geodetę. Dodał, że wiąże sie to z konieczność 

zabezpieczenia środków finansowych na geodetę w celu wyznaczenia granic.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkańcowi sołectwa Rudziniec. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

    

Mieszkaniec sołectwa Rudziniec odniósł się do podtapiania nieruchomości w Rudzińcu. 

Poinformował, że w przypadku zagrożenia powodziowego woda może zostać odprowadzona 

na drogę publiczną ul. Brzozową w Rudzińcu. 

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że na drogę publiczną nie może być odprowadzana woda. 

Poinformował, że należy znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu poprzez odtworzenie 

rowów. Jednak w pierwszej kolejności przystąpić należy do wytyczenia granic przez geodetę. 

Zadanie to należy wykonać ze środków gminnych, a stanowi ono wydatek bieżący.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o przekazanie pisma dotyczącego likwidacji podtopień i zagrożenia powodziowego 

dla mieszkańców ulicy Brzozowej, Akacjowej i Górnej w Rudzińcu, Komisji ds. Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa w celu omówienia. Ponadto na posiedzenie komisji winna zostać 

przygotowana informacja o kosztach oraz okresie realizacji inwestycji. 
 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14 głosów  
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Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Wójt Gminy poinformował, że w dniu 2 lutego 2023 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Chechło złożyło pismo w sprawie odstąpienia od planów wypowiedzenia umowy. 

W międzyczasie w dniu 3 marca 2023 r. wpłynęło pismo Stowarzyszenia w sprawie 

przedstawienia wzoru umowy, który miałby obowiązywać od dnia 1 września 2023 r. Kolejno 

przedstawił odpowiedź, która zostanie przesłana Stowarzyszeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Chechle. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

    

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle poinformowała, że od 1 września br. kiedy gmina 

będzie organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Chechle pracownikom będzie trzeba 

zaproponować nowe warunki pracy. Pracownicy będą mieli lepsze warunki pracy, gdyż 

zatrudnieni będą na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, a nie ustawy Kodeks Pracy, a więc 

zyskają dodatkowe przywileje. Dodała, że dziwi fakt, że podjęta została decyzja                               

o wypowiedzeniu umowy, gdyż cały czas mówi się o braku środków w ramach wydatków 

bieżących. Zaznaczyła, że przez szkołę w Chechle w 2024 r. w budżecie gminy będzie trzeba 

dodatkowo znaleźć środki finansowe w wysokości 500 000 zł. Od dnia 1 września br. gmina 

staje się organem prowadzącym szkoły o pełnej strukturze klas I-VIII, a Kurator Oświaty nie 

wyrazi zgody na obniżenie struktury. Zwróciła uwagę, że szkoła w Chechle liczy                             

10 oddziałów i jest jedną z najtańszych placówek, a na jej utrzymanie nie trzeba znaleźć 

dodatkowych środków.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 15 stycznia 2023 r. wpłynęła 

petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej 

społeczności. Petycja została omówiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu               

7 lutego br. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała, że po szczegółowym 

omówieniu petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji 

wśród lokalnej społeczności, komisja uznała Radę Gminy za organ niewłaściwy do jej 

rozpatrzenia oraz przekazanie petycji do rozpatrzenia Wójtowi Gminy.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle poinformowała, że do urzędu gminy zostanie 

przekazany zerowy arkusz organizacyjny.  

 

Wójt Gminy poinformował, że należy sporządzisz arkusz organizacyjny zgodnie                            

z przepisami.     
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Ad 12 

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 

 

 

 

 

 


