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Protokół nr 50/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 21.06.2022 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   

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek 

Kierownik Referatu Inwestycji - Izabela Buchała 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Radny Powiatu Gliwickiego - Andrzej Frejno 

Prezes Klubu Sportowego Rudziniec 

Prezes OSP Widów  

Wiceprezes OSP Widów 

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

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

  

Do porządku obrad nie wprowadzono żadnych zmian. 

 

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 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 
7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu                 
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w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

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. 

 

Wójt Gminy ustosunkował się do zadań wprowadzonych do budżetu gminy. Przypomniał, że 

podjęta została decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego na inwestycję  

pn. "Budowa centrum przesiadkowego typu "Park and Ride" oraz "Bike and Ride" przy 

dworcu PKP w Rudzińcu". Przedstawił wyniki ponownie ogłoszonego postępowania 

przetargowego w tym zakresie.  

 

Kierownik Referatu Inwestycji odniosła się do zwiększenia wydatków na zadanie 

polegające na rozbudowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poniszowicach o kwotę  

77 000 zł z uwagi na roboty dodatkowe, które się pojawiły. Kolejno przedstawiła zakres robót 

dodatkowych.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że projekt rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                        

w Poniszowicach nie przewidywał wyposażania sal. Po przeprowadzeniu rozeznania koszt 

wyposażenia sal to około 103 000 zł. Kolejno omówił koncepcję rozbudowy remizy OSP 

Bojszów. Pierwsza koncepcja zakłada dobudowę garażu do budynku przy ul. Kościuszki 22  

w Bojszowie. Druga koncepcja to budowa remizy przy boisku sportowym w Bojszowie  

z wyjazdem na ul. Brzozową w Bojszowie. Trzecia koncepcja zakłada budowę remizy przy 

ul. Kościuszki w Bojszowie na działce gminnej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową. 

W związku z powstałymi rozbieżnościami, co do ilości garaży, zwrócił się z prośbą o zajęcie 

stanowiska, czy remiza ma posiadać jeden czy dwa garaże wraz z zapleczem.  

 

Radny Ł. Pietrzyk ustosunkował się do sprawy budowy remizy. Poinformował, że jednostce 

zależy na remizie z jednym garażem wraz z zapleczem.           

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że przegłosowany został wniosek o budowę 

remizy z jednym garażem wraz z zapleczem.  

 

Następnie Wójt Gminy omówił sprawę zwiększenia dotacji dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Rudzińcu oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło.  

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę, że żadnej szkole nie zwiększamy środków na zakup 

paliwa, więc dlaczego ma zostać zwiększona dotacja dla biblioteki z przeznaczeniem na 

zakup gazu. Dodała, że wszystkie jednostki powinny być traktowane tak samo w tym 

zakresie.   

 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że żadna ze szkół nie zwróciła się o zwiększenie środków na 

zakup opału, gdyż dyrektorzy zostali już wcześniej poinformowani, że środków takich nie 

otrzymają. Wszystkie jednostki otrzymają środki na zakup opału poprzez przesunięcie 

środków finansowych z wynagrodzeń. Zwrócił uwagę, że w przypadku biblioteki nie ma 
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możliwości zastosowania takiego rozwiązania. Podkreślił, że nie ma więc miejsca sytuacja, że 

jedynie GBP w Rudzińcu otrzyma środki na zakup opału.  

 

Na zadane w trakcie komisji zapytania radnym została udzielona odpowiedź przez Wójta 

Gminy oraz Skarbnika Gminy.        

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z wnioskiem o wycofanie z uchwały budżetowej środków             

w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem dla GBP w Rudzińcu na zakup gazu. 

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 2  głosy  

Przeciw – 11 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 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. 

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na 

czas nieoznaczony, który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników, który stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany w regulaminie poprzez 

zmianę godzin prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników: w piątki od godziny 

7:00 do godziny 15:00 oraz w soboty od godziny 6:00 do godziny 12:00, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o dokonanie zmiany                        

w regulaminie poprzez zmianę godzin prowadzenia handlu przez rolników i ich 

domowników: w piątki od godziny 7:00 do godziny 15:00 oraz w soboty od godziny 6:00 do 

godziny 12:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 10  głosów  

Przeciw – 2 głosy 
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Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia sprawy dofinansowania do zakupu 

sprzętu dla OSP Widów. Pismo w tej sprawie stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. Zwrócił się 

do Prezesa OSP Widów o uzasadnienie konieczności zakupu sprzętu dla jednostki. 

 

Prezes OSP Widów uzasadnił konieczność zakupu sprzętu dla jednostki.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że ma wnioski jednostek są opiniowane pozytywnie przez 

Komendanta Gminnego po wnikliwej analizie, szczególnie jeżeli dofinansowanie jest 

ułamkowe w porównaniu do koniecznych wydatków z budżetu gminy. Dodał, że rozumie 

potrzebę jednostki. Jednak należy pamiętać o złej sytuacji finansowej gminy. Ponadto zwrócił 

uwagę, że wyposażenie naszych jednostek jest  w niektórych wypadkach lepsze niż jednostek 

zawodowych. 

 

Radny M. Strójwąs zwrócił uwagę, że jednostki OSP powinny być stopniowo doposażone  

w sprzętu. Co roku dofinansowanie do wyposażenia powinna otrzymać jedna jednostka 

należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.      

 

Radny Ł. Pietrzyk opuścił posiedzenie. 

 

Radny A. Frejno przedstawił jak wygląda procedura przyznawania dofinansowania dla 

jednostek OSP. Kolejno odniósł się do wniosku OSP Widów. 

 

Radny S. Kałuża wystąpił z wnioskiem, aby raz w roku na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu 

i Gospodarki Gminy prezesi jednostek OSP przedstawiali swoje zapotrzebowanie w zakresie 

sprzętu.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie 

w budżecie gminy kwoty 65 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Widów. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych.    

 

Radna K. Lukoszek opuściła posiedzenie.    

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło również pismo Klubu 

Sportowego Rudziniec w sprawie wsparcia udziału klubu w rozgrywkach II - Ligii 

Ogólnopolskiej, które stanowi zał. 8 do nin. protokołu.  

 

Wójt Gminy ustosunkował się do pisma złożonego przez Klub Sportowy Rudziniec. 

Poinformował, że od 2016 r. w ramach tzw. "małych grantów" klub otrzymał z budżetu 

gminy środki finansowe w wysokości 130 000 zł. Kolejno poruszył temat obowiązku 
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umieszczania logo na wszystkich materiałach dotyczących zadania współfinansowanego ze 

środków pochodzących z budżetu gminy. Następnie porównał wydatki Klubu Sportowego 

Rudziniec z wydatkami klubu siatkarskiego z Pyskowic. Wystąpił również z zapytaniem,                  

w jaki sposób drużyna weszła do II - Ligii Ogólnopolskiej.  

 

Prezes Klubu Sportowego Rudziniec ustosunkował się do kwestii logotypów promocyjnych 

zamieszczanych na materiałach. Przedstawił szczegółowo jak wyglądała sytuacja awansu 

drużyny do II - Ligii Ogólnopolskiej. Kolejno poinformował o założeniu Akademii 

Siatkarskiej Rudziniec. Dodał, że klub utrzymuje się głównie dzięki sponsorom. Podziękował 

również za dotychczasowe wsparcie finansowe klubu sportowego. 

 

Radny S. Kałuża zwrócił uwagę, że niedawno odbyła się Rada Sportu, gdzie przedstawiana 

była sytuacja finansowa. Ponadto z uwagi na awans do II - Ligii Ogólnopolskiej, Klubowi 

Sportowemu Rudziniec zostały przyznane dodatkowe środki. Ponadto klub informował, że 

środki przyznane na ten rok będą wystarczające.  

 

Radny H. Targowski dodał, że siatkarze grając z herbem gminy na koszulkach promują 

naszą gminę. Ponadto z uwagi na odniesiony sukces może warto byłoby rozważyć 

przekazanie jakiś środków finansowych dla Klubu Sportowego Rudziniec. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 35 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie 

udziału Klubu Sportowego Rudziniec w rozgrywkach II - Ligii Ogólnopolskiej.  

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 1  głos  

Przeciw – 9 głosów 

Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 13 radnych.    

   

Wójt Gminy przedstawił pismo mieszkanki sołectwa Rudno o wykonanie drogi. Pismo 

stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wykonanie drogi w sołectwie Rudno.  

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 1  głos  

Przeciw – 9 głosów 

Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 13 radnych.    

 

Radna A. Bucher zwróciła uwagę na bardzo złą jakość wykoszenia rowów przy  

ul. Osiedleńczej w Kleszczowie. 

 

Radna E. Richter podziękowała za środki finansowe na remont kapliczki w Taciszowie. 

 

Radny A. Frejno odniósł sie do sprawy koszenia rowów przy drogach gminnych. Zwrócił 

uwagę, że wszędzie występuje problem w tym zakresie. Dodał, aby na bieżąco, telefonicznie 

zgłaszać problemy w tym zakresie wraz z dokumentacją zdjęciową.      
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Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem o naprawę uszkodzonej drogi                     

ul. Jagiellońskiej w Słupsku na odcinku od skrzyżowania z ul. Toszecką do bloków przy               

ul. Ogrodowej. 

 

Ad 9 

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 
 

 

 


