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Protokół nr LXII/22 

z LXII Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 20.01.2022 r., godz. 16.00 - 17.05 

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. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy otworzył 

obrady LXII 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  

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Dyrektor ZBGKiM - Krzysztof Szolich 

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

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

sołectwa Ligota Łabędzka oraz sołtys sołectwa Rudziniec.   

  

Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia wniosków do proponowanego porządku 

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

 

Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie następującej zmiany do porządku obrad: 

- wprowadzenie pkt. 10a) Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2022-2026. 

 

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

 

Zmiana do porządku obrad została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów,  

Przeciw – 0 głosów, 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie LXII 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. 
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5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy. 

6. Uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2022 dla 

Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przeznaczonej 

na utrzymanie budynków stanowiących zasób komunalny.  

7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia                   

24 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości  nieczystości ciekłych oraz 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia                  

16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok. 

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia                   

16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 

2022 i lata następne. 

10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec                

w roku 2022. 

10a) Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2022-2026. 

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. 

 

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.  

 

Ad 5 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia sprawozdania z działalności stałych 

komisji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji, które 

stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy przedstawiła sprawozdanie                          

z działalności komisji, które stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przedstawił sprawozdanie                   

z działalności komisji, które stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła sprawozdanie                   

z działalności komisji, które stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu.  
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Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła sprawozdanie z działalności 

komisji, które stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu.  

 

Ad 6 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2022 dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przeznaczonej na utrzymanie budynków stanowiących 

zasób komunalny.  

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

Gminy w dniu 17 stycznia 2022 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 LXII/375/2022 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 

2022 dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

przeznaczonej na utrzymanie budynków stanowiących zasób komunalny, 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 LIII/445/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości  nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec.  

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

Gminy w dniu 17 stycznia 2022 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 LXII/376/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/445/2018 Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości  nieczystości ciekłych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Rudziniec, 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 zmiany uchwały                     

Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy 
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Rudziniec na 2022 rok.  

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

Gminy w dniu 17 stycznia 2022 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 LXII/377/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok, 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 zmiany uchwały                      

Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne.  

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

Gminy w dniu 17 stycznia 2022 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 LXII/378/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 

2022 i lata następne, 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 udzielenia dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2022.  

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

Gminy w dniu 17 stycznia 2022 r. Członkowie komisji wnieśli uwag do przedstawionego projektu 

uchwały. Głosowanie odbędzie się nad zmienionym projektem uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXII/379/2022 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec                

w roku 2022, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  
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Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 10a 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2022-2026.  

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

Gminy w dniu 17 stycznia 2022 r. Członkowie komisji wnieśli uwag do przedstawionego projektu 

uchwały. Głosowanie odbędzie się nad zmienionym projektem uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXII/380/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2022-2026, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad11 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Radny H. Targowski odniósł się do zawiadomienia  złożonego przez Wójta Gminy do prokuratury                      

w sprawie sfałszowania podpisu syna na dokumentach dotyczących dofinansowania do wymiany 

pieca z Programu ograniczenia emisji na terenie gminy Rudziniec. Dodał, że stawką tego donosu 

jest próba wykluczenia nie tylko teraz, ale również w przyszłości z możliwości sprawowania 

mandatu radnego, albowiem osoba karana nie może pełnić takiej funkcji. Zwrócił uwagę, że 

haniebne jest to, że spory z płaszczyzny społecznej przenoszone są na płaszczyznę prywatną. 

 

Ad 12 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 17.05. 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 10 nin. protokołu. 

 

 

 

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


