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Protokół nr 47/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 05.04.2022 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 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   

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Dyrektor OPS - Małgorzata Szymańska 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Radny Powiatu Gliwickiego - Andrzej Frejno  

 

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. Projekt uchwały 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. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec                   

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

Rudziniec na rok 2022 i lata następne. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudziniec na 

lata 2022-2025". 

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 
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Przewodniczący Rady Gminy oddał głos radnym powiatu gliwickiego.  

 

Radny A. Frejno przedstawił inwestycje planowane do realizacji przez powiat gliwicki na 

terenie gminy Rudziniec. Odniósł się również do tematu zadłużenia Szpitala w Pyskowicach. 

Ponadto omówił zadanie remont drogi Taciszów - Pławniowice, które planowane jest do 

realizacji w ramach bieżącego utrzymania.  

 

Radny J. Lisok zwrócił uwagę na konieczność poszerzenia drogi prowadzącej z Pławniowic 

do Taciszowa, gdyż utwardzanie pobocza frezem nie przynosi żadnego efektu.  

 

Wójt Gminy odniósł się do zadań, które planowane są do realizacji w ramach tzw. inicjatywy 

samorządowej. Poinformował, że przebudowa drogi Rzeczyce - Ligota Łabędzka, zgodnie  

z otrzymanym pismem została przesunięta na rok 2023 r. Jednak w przypadku naszej gminy  

w 2023 r. będą trudności ze znalezieniem środków finansowych na realizację ww. inwestycji. 

Ponadto dodał, że w przypadku zadania wykonania przejścia dla pieszych w Bojszowie, 

powiat również zwrócił się o przesunięcie jego realizacji na 2023 r. W związku z powyższym 

skierował do radnych powiatowych prośbę o interwencję w tych sprawach.  

 

Radny S. Kancy zwrócił uwagę na konieczność usunięcia uskoków powstałych pomiędzy 

asfaltem, a poboczem na nowo wyremontowanej drodze w Łączy.     

 

Radny J. Lisok dodał, że należałoby podjąć rozmowy z Nadleśnictwem Rudziniec w sprawie 

partycypacji w remoncie drogi z Pławniowic do Taciszowa.   

 

Ad 4 

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

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. Przestawił jak kształtuje się wysokość nadwyżki. 

Dodał, że na dzień dzisiejszy do rozdysponowania na realizację zadań jest kwota 850 000 zł.  

 

Wójt Gminy omówił konkurs "Inicjatywa Sołecka". Poinformował, że w ramach 

ogłoszonego konkursu wnioski należy złożyć do dnia 19 kwietnia br. Jednak, aby wniosek 

mógł zostać złożony należy zabezpieczyć środki w budżecie gminy. Dodał, że maksymalna 

wysokość dofinansowania wynosi do 80 000 zł. Poinformował, że w ramach ogłoszonego 

konkursu proponuje się złożenie wniosków o budowę piłkochwytu na boisku sportowym                  

w Rudnie oraz w Bycinie na łączną kwotę 140 000 zł.  Kolejno przedstawił propozycje zadań 

do realizacji, tj. zakup i montaż garażu przy OSP Rudziniec - 25 000 zł, zakup i montaż wiat 

dla zawodników rezerwowych na terenie boiska sportowego w Kleszczowie - 25 000 zł, 

termomodernizacja budynku OSP w Słupsku - 150 000 zł, modernizacja szatni na terenie 

boiska sportowego w Pławniowicach - 10 000 zł, budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków - 35 000 zł, budowa placu targowego w Pławniowicach - 115 000 zł. Kolejno odniósł 

się do zadania dotyczącego placu targowego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie 

gminy środków finansowych w wysokości 140 000 zł z przeznaczeniem na budowę 

piłkochwytu na boisku sportowym w Rudnie oraz w Bycinie. 
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Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie 

gminy środków finansowych w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 

garażu przy OSP Rudziniec. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie 

gminy środków finansowych w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 

wiat dla zawodników rezerwowych na terenie boiska sportowego w Kleszczowie. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie 

gminy środków finansowych w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na 

termomodernizację budynku OSP w Słupsku. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 9  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie 

gminy środków finansowych w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na modernizację 

szatni na terenie boiska sportowego w Pławniowicach. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 10  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie 

gminy środków finansowych w wysokości 115 000 zł z przeznaczeniem na budowę placu 

targowego w Pławniowicach. 
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Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie 

gminy środków finansowych w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 12 radnych. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne, który 

stanowi zał. nr 4 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 

przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudziniec na lata 2022-2025", który stanowi zał. nr 5 do 

nin. protokołu. 

 

Dyrektor OPS omówiła projekt uchwały. 

 

Na zadane w trakcie komisji zapytania dotyczące ww. projektu uchwały radnym została 

udzielona odpowiedź.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, aby przy realizacji programu bardziej skupić 

się na zajęciach skierowanych do dzieci, a nie dla osób starszych. Ponadto z uwagi na fakt, że 

zajęcia dla dzieci prowadzone są głównie w miejscowości Chechło, wystąpił z wnioskiem                 

o przygotowanie informacji co do ilości rodzin, gdzie ustanowiony jest kurator, czy też 

asystent rodziny z podziałem na poszczególne miejscowości gminy. Kolejno dodał, że 

należałoby porozmawiać z sołtysami co do potrzeby organizacji zajęć dla dzieci.   

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Radny J. Lisok wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie na jakiej podstawie prowadzona jest 

budowa przez restaurację Panorama w Pławniowicach przy ul. Nad Zalewem (czy wydane 
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zostało pozwolenie na budowę) oraz na działce będącej czyją własnością prowadzona jest 

inwestycja. 

 

Radny S. Kałuża wystąpił z wnioskiem o przycięcie gałęzi nad drogą krajową DK40 na 

odcinku z Byciny do Niewieszy (odcinek prowadzący przez las). 

 

Ad 8 

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 
 

 
 


