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Protokół nr 48/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 17.05.2022 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 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   

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Radny Powiatu Gliwickiego - Andrzej Frejno 

Mieszkanki sołectwa Rudno 

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

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

  

Wójt Gminy wprowadził następującą zmianę do przedstawionego porządku obrad: 

- omówienie pkt 5) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum 

zaufania po pkt 9) 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.  

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Wystąpienie zaproszonych gości. 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok, 

sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok. 
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8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec absolutorium                     

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

9. 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. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

Na posiedzenie przybyła radna A. Bucher. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos zaproszonym gościom.  

 

Radny Powiatu Gliwickiego ustosunkował się do interpelacji złożonych na poprzednim 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

 

Radna E. Sztyrc wystąpiła z wnioskiem o wykoszenie rowu przy ul. Strażackiej  

w Poniszowicach. 

 

Radny S. Böhm wystąpił z wnioskiem o naprawę uszkodzonej nawierzchni na skrzyżowaniu 

ul. Dolnej z ul. Gliwicką oraz skrzyżowaniu ul. Gliwickiej (na wysokości posesji nr 37)  

z ul. Wiśniową w Rudnie. 

 

Radna E. Richter wystąpiła z wnioskiem o udrożnienie rowu przy drodze powiatowej  

w Taciszowie prowadzącej do stacji kolejowej, 

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę na konieczność posadowienia na zjeździe z DK88 

znaku informującego o moście kolejowym w Rzeczycach, z uwagi na trudność przejazdu 

samochodów ciężarowych pod wiaduktem. 

 

Radny M. Strójwąs wystąpił z wnioskiem o załatanie dziur na ul. Pięknej oraz ul. Parkowej 

w Chechle.  

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Rudziniec za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz informacji                     

o stanie mienia komunalnego.  

 

Wójt Gminy poinformował, że podsumowanie budżetu było omawiane na posiedzeniach 

poszczególnych stałych komisji Rady Gminy, w których uczestniczyli wszyscy radni. 

Omawiane było również przez Komisję Rewizyjną, która przygotowała stosowny wniosek. 

Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach analizowała wykonanie budżetu 

gminy Rudziniec za 2021 rok i przedstawiła stosowną pozytywną opinię. Zwrócił uwagę, że 

zgodnie z przepisami prawa, absolutorium udzielane jest Wójtowi Gminy. Jednak nie działa 

on samodzielnie. Wójt to organ wykonawczy. Dodał, że najważniejszym organem w gminie 

jest Rada Gminy jako organ uchwałodawczy. Podkreślił, że uchwały, które będą 

podejmowane na najbliższej sesji stanowią nasze wspólne podsumowanie rocznej pracy.   

 

Skarbnik Gminy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok, 

sprawozdanie finansowe za 2021 rok, które stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.   
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Ad 9 

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 4 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Rudziniec wotum zaufania, który stanowi zał. nr 5 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym w art. 28aa mówi, że po 

zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadza glosowanie nad 

udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania. Dodał, że raport o stanie gminy to informacja  

o tym co zostało zrealizowane oraz o tym, czego nie udało sie zrealizować w 2021 r. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami raport przedstawiany jest przez wójta gminy. Jednak jest to 

wspólne podsumowanie pracy wójta, rady gminy, urzędników, sołtysów oraz mieszkańców. 

Zwrócił uwagę, że z raportu oraz z debaty, która będzie mieć miejsce w czwartek należy 

wyciągnąć wnioski, co należy kontynuować, co poprawić oraz co nowego zrobić, aby naszym 

mieszkańcom żyło się lepiej.   

 

Sekretarz Gminy omówiła raport o stanie gminy za 2021 rok, który stanowi zał. nr 6 do nin. 

protokołu.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, czy na dzień dzisiejszy wiadomo coś  

w związku z projektem realizowanym przez ZBGKiM w Rudzińcu dotyczącym poprawy 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 

 

Wójt Gminy poinformował, że ZBGKiM otrzymał dofinansowanie na realizację projektu  

w ramach programu ELENA i wykonywane są projekty w tym zakresie. Jednak na dzień 

dzisiejszy brak jest środków finansowych na wykonywanie prac.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, jak wygląda realizacja programu pn. "Wsparcie 

dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". 

 

Wójt Gminy poinformował, że został złożone wnioski o dofinansowanie. Umowa w tym 

zakresie została podpisana przez naszą gminę i przesłana do Warszawy, gdzie oczekuje na 

podpis.  

 

Radna K. Lukoszek odniosła się do tematu sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Ligota Łabędzka, gdzie na skutek 

protestów społecznych procedura opracowania dokumentu została wstrzymana. Podkreśliła, 

że mieszkańcy Ligoty Łabędzkiej są za pozyskaniem inwestorów dla naszej gminy, jednak 

jedynie na terenach będących własnością gminy, w obrębie DK 88. Dodała, że może warto 

byłoby ponownie powrócić do tematu opracowania dokumentu dla sołectwa Ligota  

Łabędzka, jednak nie w tak szerokim zakresie. Ponadto zwróciła uwagę na problem 

dotyczący odprowadzania wody do rowu w Rzeczycach przez inwestora. 
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Zastępca Wójta Gminy odniósł się do kwestii odprowadzania wody z terenów 

inwestycyjnych. Zwrócił uwagę, iż gmina nie może podjąć żadnych kroków w tym zakresie, 

gdyż nie wydaje pozwolenia wodno - prawnego. 

 

Wójt Gminy odniósł się do tematu inwestora na terenie Ligoty Łabędzkiej oraz Rzeczyc. 

Zwrócił uwagę, że ogromny problem stanowi skomunikowanie terenu inwestycyjnego, gdyż 

nasza gmina nie jest w stanie samodzielnie sfinansować przebudowy wszystkich skrzyżowań. 

Dodał, że na tym terenie pojawiła się możliwość pozyskania inwestora z udziałem środków 

Agencji Rządowej, która w całości sfinansowałaby budowę zjazdu z DK 88. Zwrócił uwagę, 

że gdyby w tej chwili gmina chciała przygotować teren inwestycyjny, to należałoby 

sukcesywnie z własnych środków przebudowywać skrzyżowania, aby skomunikować ten 

teren. Jednak w chwili obecnej w budżecie gminy brak jest środków finansowych na ten cel. 

Kolejno odniósł się do kwestii odprowadzania wody do rowu w Rzeczycach z terenu Tulipan 

Parku. Zwrócił uwagę, że woda jest odprowadzana zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno 

- prawnym. Jednak gmina może zwrócić się o dobrowolne wyczyszczenie rowu  

w Rzeczycach. Dodał, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami za czyszczenie rowu 

odpowiedzialny jest właściciel terenu, po którym on przebiega.   

  

Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Radny Ł. Pietrzyk wystąpił z wnioskiem o wystosowanie pisma do firmy Tauron  

w sprawie naprawy pękniętego w połowie słupa w Bojszowie na wysokości posesji przy  

ul. Kościuszki 113. 

 

Radny S. Böhm wystąpił z wnioskiem o wystosowanie pisma do firmy Tauron  

w sprawie uprzątnięcia gałęzi po przycince drzew przy ul. Jesionowej w Rudnie. 

 

Radna K. Lukoszek przedstawiła wnioski zgłoszone na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu  

i Gospodarki Gminy w dniu 21 kwietnia 2022 r. I tak: 

- Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Gminy wystąpiła z wnioskiem, aby po otrzymaniu 

rozkładu jazdy linii metropolitalnej, omówić zmiany w kursach linii autobusowych 

obsługiwanych przez firmę GTV, 

- Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Gminy wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie  

w studium braku możliwości lokalizacji urządzeń OZE w miejscowości Słupsko na 4-5 

działkach na terenach aktywności gospodarczej, 

- Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Gminy wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie  

w budżecie gminy na 2022 r. środków finansowych w wysokości 1 400 zł z przeznaczeniem 

na zakup podpory ratowniczej dla OSP Pławniowice, 

- Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Gminy wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie                   

o kwotę 81 000 zł środków finansowych na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż kotła na 

biomasę w Szkole Podstawowej w Kleszczowie". 

 

Wójt Gminy przedstawił wyniki postępowania przetargowego na realizację zadania  

pn. "Dostawa i montaż kotła na biomasę w Szkole Podstawowej w Kleszczowie". 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie  

w studium braku możliwości lokalizacji urządzeń OZE w miejscowości Słupsko na 4-5 

działkach na terenach aktywności gospodarczej. 
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Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek, aby po otrzymaniu rozkładu 

jazdy linii metropolitalnej, omówić zmiany w kursach linii autobusowych obsługiwanych 

przez firmę GTV. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie  

w budżecie gminy na 2022 r. środków finansowych w wysokości 1 400 zł z przeznaczeniem 

na zakup podpory ratowniczej dla OSP Pławniowice. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Trzech radnych nie oddało głosu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zwiększenie o kwotę  

81 000 zł środków finansowych na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż kotła na biomasę 

w Szkole Podstawowej w Kleszczowie". 

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 3  głosy  

Przeciw – 11 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Radny S. Kałuża przedstawił wnioski zgłoszone na posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Sportu w dniu 28 kwietnia 2022 r. I tak: 

- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie 

projektu uchwały ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I-III w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Rudnie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pławniowicach oraz Szkole 

Podstawowej w Bycinie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że najpierw należy spotkać się  

z przedstawicielami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło, następnie                      

z dyrektorami placówek oświatowych oraz przedstawicielami rady rodziców, a dopiero 

później przystąpić do podjęcia decyzji w sprawie struktury organizacyjnej szkół.  
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Radna M. Stochaj wystąpiła z wnioskiem o przełożenie głosowania nad wnioskiem Komisji 

ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu na kolejne posiedzenie Rady Gminy, po debacie  

z zaproszonymi gośćmi. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem o zamieszczenie na facebooku oraz 

przekazanie sołtysom do rozwieszenia na tablicach ogłoszeń informacji o zakazie palenia 

odpadów zielonych na działce. 

 

Radna E. Richter wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie informacji do rozwieszenia na 

tablicach ogłoszeń w sołectwach w sprawie zakazu palenia na działce odpadów budowlanych. 

 

Ad 11 

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 
 

 


