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Protokół nr LXXXIII/23 

z LXXXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 09.02.2023 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 LXXXIII Sesji Rady Gminy. Uroczyście powitał wszystkich radnych i przedstawicieli 

Urzędu Gminy.  

Następnie przystąpił do sprawdzenia kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 14 

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  

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Na 17 sołtysów w posiedzeniu uczestniczyło 15 sołtysów. W posiedzeniu nie uczestniczył sołtys 

sołectwa Łany oraz sołectwa Niewiesze. 

 

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 10a) uchwała w sprawie przekazania petycji z dnia 15 stycznia 2023 r. 

zgodnie z właściwością. 

 

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

 

Zmiana do porządku obrad została przyjęta przy: 

Za – 14 głosów,  

Przeciw – 0 głosów, 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie LXXXIII 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. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji 
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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 2022 r. 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 udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na realizację 

zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na realizację 

zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

10. Uchwała 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. 

10a) Uchwała w sprawie przekazania petycji z dnia 15 stycznia 2023 r. zgodnie                              

z właściwością. 

11. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów. 

12. 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. 

 

Na posiedzenie przybyła radna K. Lukoszek. 

 

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 firmę z Wieszowej, która będzie dostawcą węgla 

oraz cenę za tonę węgla. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w postępowaniu niekorzystniejszą ofertę złożyła firma TransLis                 

z Wieszowej ul. Wolności 21 za węgiel ekogroszek workowany w cenie brutto 2 040,38 zł  za             

1 tonę, węgiel ekogroszek nieworkowany w cenie  brutto1 840,38  zł  za 1 tonę. 

 

Ad 5 
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 7 lutego 2023 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu 

uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  
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Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXXIII/473/2023 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 

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 2022 r. w sprawie budżetu Gminy 

Rudziniec na 2023 rok.  

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

Gminy w dniu 7 lutego 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 LXXXIII/474/2023 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, 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 7 lutego 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 LXXXIII/475/2023 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 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
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finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie 

Gminy Rudziniec.  

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

Gminy w dniu 7 lutego 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 LXXXIII/476/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi 

Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, została 

przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 9 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie 

Gminy Rudziniec.  

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

Gminy w dniu 7 lutego 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 LXXXIII/477/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi 

Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej 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 podjęcia 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.  

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

Gminy w dniu 7 lutego 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 LXXXIII/478/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/264/2016 Rady Gminy 
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Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie  Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, została przyjęta 

przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 10a 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przekazania petycji                    

z dnia 15 stycznia 2023 r. zgodnie z właściwością.  

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

Gminy w dniu 7 lutego 2023 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu 

uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Uchwała nr LXXXIII/479/2023 w sprawie przekazania petycji z dnia 15 stycznia 2023 r. zgodnie 

z właściwością, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 11 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z zapytaniem dlaczego na etapie projektowania centrum 

przesiadkowego w Rudzińcu nie zadbano o to, aby połączyć historię z teraźniejszością i zachować 

nawierzchnię granitową na drodze wiodącej do dworca. Dodał, że w innych gminach występuje 

tendencja do zachowania takich nawierzchni. Szkoda, iż w naszej gminie nawierzchnia granitowa 

została bezpowrotnie zniszczona. Kolejno w odniesieniu do ilości seniorów w wieku 65+ w naszej 

gminie w liczbie aż 1803 oraz konieczności opłacania z budżetu gminy prawie 1 mln zł rocznie za 

pobyt 20 osób w DPS-ach poza naszą gminą, gdzie w kolejnych latach liczba ta będzie się 

zwiększać., zawnioskował o przeprowadzenie debaty z udziałem Ośrodka Pomocy Społecznej, 

przedstawiciela starosty, przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

przedstawiciela fundacji "Więcej z życia" lub innej fundacji zajmującej się opieką w zakresie 

możliwości utworzenia na terenie naszej gminy całodobowej opieki dla seniorów.   

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przekazana ustna informacja zostanie omówiona, 

a następnie poddana pod głosowanie na najbliższym wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady 

Gminy.  

 

Wójt Gminy zapytał , czy jest to zapytanie, czy  stanowi jedynie stanowisko radnego, na które nie 

oczekuje odpowiedzi. Dodał, że w temacie kostki granitowej wypowiedział sie inspektor nadzoru, 

oraz wójt odpowiadając na interpelacje radnego w tej sprawie. Jeszcze raz wyjaśnił, że w czasie 

prac budowlanych w miejscach odkrywkowych stwierdzono obecność kostki granitowej                           

o nieregularnych kształtach oraz kamienia tzw. kocie łby. Wyjaśnił, że materiał ten został 

przebadany,  pokruszony i ponownie wykorzystany w realizacji zadania. 
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Ad 12 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 17.00. 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 5 nin. protokołu. 

 

 

 

 

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


