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Protokół nr 51/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 28.07.2022 r., godz. 16.00   

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 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   

Zastępca Wójta Gminy Rudziniec – Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Kierownik Referatu Inwestycji - Izabela Buchała 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Weronika Daniel 

Inspektor ds. oświaty - Brygida Gomolla 

Inspektor ds. dróg - Jacek Rupprich 

Inspektor ds. kanalizacji - Krzysztof Szwanda 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Radny Powiatu Gliwickiego - Andrzej Frejno 

2 przedstawicieli OSP Chechło  

Przedstawiciel firmy ESKO Consulting Sp. z o.o. Zielona Góra   

 

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. 
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3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Omówienie wniosku jednostki OSP Chechło.  

5. Omówienie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudziniec. 

6. 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. 

7. 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. 
8. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Rudziniec na rok szkolny 2022/2023. 
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/273/2016 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie cen za usługi przewozowe oraz 

wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym 

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach 

pasażerskich.  

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wniosku jednostki OSP Chechło. 

 

Przedstawiciele OSP Chechło przedstawili wniosek dotyczący sfinansowania zakupu                       

i montażu garażu. Poinformowali, że koszt wykonania prac wynosi 62 000 zł brutto.   

 

A. Frejno odniósł się do potrzeby zakupu garażu dla OSP Chechło. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia koncepcji budowy oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Rudziniec. 

 

Przedstawiciel firmy ESKO Consulting Sp. z o.o. przedstawił koncepcję budowy 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudziniec, która stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.  

 

Ad 6 

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. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy zalegającego azbestu na 

tzw. Białym Dworze. 

 

Ad 7 

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 5 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 
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Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2022/2023, 

który stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XXX/273/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie 

cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich, który stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

Przedstawił wysokość cen biletów w przewozach organizowanych przez firmę GTV Bus oraz 

w transporcie metropolitalnym.  

 

Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy odniósł się do przedstawionej koncepcji budowy oczyszczalni ścieków                     

w miejscowości Rudziniec. Poinformował, że gminie zostało przyznane dofinansowanie              

w wysokości około 4 mln zł na realizację inwestycji z zakresu kanalizacji.  

 

Inspektor ds. kanalizacji przedstawił koncepcję rozbudowy kanalizacji w miejscowości 

Rudziniec.  

 

Wójt Gminy poinformował, że należałoby rozważyć, czy realizowana będzie budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudziniec. Zgodnie z przedstawioną koncepcją 

należałoby jeszcze znaleźć w budżecie gminy środki brakujące na realizację tej inwestycji  

w wysokości 8 mln zł. Należy przeanalizować i podjąć decyzję czy budujemy oczyszczalnie 

rezygnując z transferu ścieków do oczyszczalni w Ujeździe, czy też rozbudowujemy 

kanalizację na terenie miejscowości Rudziniec w oparciu o opracowane i przedstawione 

koncepcje z ewentualną rozbudową kanalizacją w innych miejscowościach np. Bojszów 

Dąbrówka. Zwrócił się o omówienie tematu dotyczącego przeznaczenia przyznanego 

dofinansowania na realizację inwestycji z zakresu kanalizacji na posiedzeniu Komisji ds. 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zaznaczył, że inwestycja w tym zakresie musi być 

zrealizowana do 2024 r.       

 

Kolejno Wójt Gminy odniósł się do zadania dotyczącego dobudowy nowych punktów 

świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

 

Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że miało miejsce otwarcie ofert na 

realizację dwóch zadań w zakresie dobudowy nowych punktów świetlnych oświetlenia 

ulicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza 
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oferta opiewa na łączną kwotę 293 970 zł. W związku z powyższym na realizację 

przedmiotowych zadań zabraknie w budżecie gminy kwoty około 100 000 zł. 

 

Inspektor ds. dróg przedstawił szczegółowy wykaz, gdzie wykonane zostaną nowe punkty 

świetlne oświetlenia ulicznego. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych                            

w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na dobudowę nowych punktów świetlnych 

oświetlenia ulicznego.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 15  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Zastępca Wójta Gminy odniósł się do wniosku dotyczącego wyczyszczenia cieku wodnego 

Lisi Potok w Rudzińcu. Przedstawił koszt oraz szczegółowy zakres prac do wykonania                  

w ramach konserwacji cieku. Poinformował, że do wyczyszczenia jest odcinek o długości 950 

mb, a koszt prac konserwatorskich wyniósłby około 235 993 zł brutto. Ponadto koszt 

wykonania projektu regulacji cieku wodnego to koszt 50 000 zł netto, co daje brutto kwotę 

około 70 000 zł.  

 

Radna E. Sztyrc wystąpiła z zapytaniem, czy istnieje możliwość jedynie wyczyszczenia 

cieku wodnego. 

 

Zastępca Wójta Gminy poinformował, że istnieje możliwość wyczyszczenia cieku wodnego 

na wąsko. Koszt takiego zadania wyniósłby około 50 000 zł do 100 000 zł.  

 

Radna E. Sztyrc wystąpiła z wnioskiem o wyczyszczenie Lisiego Potoku w Rudzińcu (na 

wąsko - ok. 1 m). 

 

Kolejno Wójt Gminy poinformował, że gmina uzyskała dofinansowanie do budowy sieci 

wodociągowej Poniszowice - Widów. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ciągu                 

9 miesięcy ogłoszony musi zostać przetarg na realizację inwestycji. Dodał, że zachodzi 

jednak konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej z uwagi na utratę ważności 

poprzednich pozwoleń.     

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z zapytaniem, jaki jest koszt wykonania nowego 

projektu. 

 

Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że koszt wykonania dokumentacji 

projektowej na budowę sieci wodociągowej Poniszowice - Widów wynosi około 70 000 zł 

brutto. 

 

Wójt Gminy poinformował, że gmina nie uzyskała dofinansowania na budowę boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowie. W związku z powyższym wystąpił 

z zapytaniem, co dalej z realizacją tej inwestycji. 
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Radny Ł. Pietrzyk odniósł się do tematu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Bojszowie. Poinformował, że z uwagi na posiadanie ważnego pozwolenia na 

budowę, więc trzeba by mieć na uwadze realizację tej inwestycji.  

 

Kolejno Wójt Gminy omówił temat transportu na terenie gminy. Poinformował, że linia 

metropolitalna najwcześniej zostanie uruchomiona w październiku br. Zwrócił uwagę, że                       

w przypadku linii metropolitalnej bilety dla osób do 16 roku życia są za darmo. Dojdzie więc 

do sytuacji, że z części miejscowości naszej gminy będzie można jeździć za darmo, a z części 

będzie trzeba płacić. Należałoby więc zastanowić się, czy również nie należałoby wprowadzić 

takiej ulgi. Jednak wtedy gmina utraci dopłatę do biletów z Urzędu Marszałkowskiego.                  

W związku z powyższym konieczne będzie rozważenie dalszego kształtu transportu na terenie 

naszej gminy. Ponadto wystosowane zostało również pismo do Zarządu Metropolitalnego                               

w sprawie zorganizowania transportu metropolitalnego na terenie gminy Rudziniec,                

tj. opracowanie tras oraz wycena usługi. Następnie przedstawił schemat rozszerzenia oferty 

przewozowej przez GZM oraz koszt poszczególnych linii. W chwili obecnej prowadzone są 

rozmowy z GZM. Zwrócił uwagę, że po uruchomieniu linii metropolitalnej konieczne będzie 

wprowadzenie zmian w zakresie biletów. Ponadto z uwagi na brak środków finansowych od 

dnia 1 sierpnia 2022 r. zmniejszona została ilość kursów. Dodał, że z uwagi na brak środków 

finansowych na 2023 r. ilość kursów będzie musiała zostać jeszcze ograniczona. 

Następnie poinformował, że w dniu jutrzejszym udostępniony zostanie radnym protokół 

kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Rudziniec. 

 

Skarbnik Gminy przedstawił pokrótce protokół kontroli kompleksowej gospodarki 

finansowej gminy Rudziniec. 

 

Radna E. Richter wystąpiła z wnioskiem o sprawdzenie oraz interwencję w sprawie 

samochodów wywożących ziemię na terenie pomiędzy Byciną, a Pławniowicami. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych                             

w wysokości 62 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż garażu dla OSP Chechło.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wyczyszczenie Lisiego Potoku w Rudzińcu (na wąsko - ok. 1 m).  

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 6  głosów  

Przeciw – 7 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 radnych.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych                      
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w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej 

Poniszowice - Widów.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych.  

 

Radna E. Sztyrc przedstawiła pismo Szkoły Podstawowej w Chechle dotyczące organizacji 

sportowego przedsięwzięcia w dniu 28 sierpnia 2022 r.        

 

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 
 

 
 

 


