
1 
 

Protokół nr 52/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 20.09.2022 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 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  

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

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. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudziniec, informacji              

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których Gmina Rudziniec jest 

organem założycielskim za I półrocze 2022 roku. 

5. Omówienie wyników przetargu na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec 

oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec".  

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do analizy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Rudziniec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
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oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których 

Gmina Rudziniec jest organem założycielskim za I półrocze 2022 roku. 

 

Na posiedzenie przybył radny Ł. Pietrzyk. 

 

Skarbnik Gminy przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rudziniec informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, która stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

Następnie omówił informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury 

dla których Gmina Rudziniec jest organem założycielskim za I półrocze 2022 roku, która 

stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.  

 

Na zadane w trakcie komisji zapytania radnym została udzielona odpowiedź. 

 

Radna E. Sztyrc zwróciła uwagę na konieczność przygotowania informacji na tablice 

ogłoszeń o godzinach działania placu targowego w Pławniowicach. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wyników przetargu na "Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Gminy Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec". 

 

Wójt Gminy omówił wyniki przetargu na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec oraz 

opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec", gdzie ofertę złożyła jedna firma. 

Następnie przedstawił kalkulację stawki na 2023 r. Informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 

5 do nin. protokołu. Kolejno wystąpił z zapytaniem, czy unieważnić postępowanie 

przetargowe na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych               

z terenu Gminy Rudziniec". 

 

Po omówieniu tematu Rada Gminy opowiedziała się za nie unieważnianiem przetargu na 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy 

Rudziniec".    

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Radna E. Sztyrc przedstawiła wnioski zgłoszone na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa w dniu 23 sierpnia 2022 r. I tak:  

- Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem o rozbudowę 

kanalizacji w miejscowości Rudziniec o ul. Akacjową, ul. Jaśminową, ul. Zamkową, ul. Nad 

Lisim Potokiem, ul. Brzozową oraz ewentualnie o ul. Dąbrówka w Bojszowie, 

- Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie 

przez Dyrektora ZBGKiM w Rudzińcu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej informacji               

o ilości wywiezionego azbestu z tzw. Białego Dworu. 
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przedstawienie 

przez Dyrektora ZBGKiM w Rudzińcu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej informacji               

o ilości wywiezionego azbestu z tzw. Białego Dworu od początku 2022 r. 

  

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych.  

 

Skarbnik Gminy zwrócił uwagę, że w chwili obecnej w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zaplanowane jest do realizacji zadanie polegające na budowie oczyszczalni ścieków wraz                

z rozbudową kanalizacji w miejscowości Rudziniec.  

 

Radna E. Richter wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2022 r. 

kwoty 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup żaluzji do pomieszczenia świetlicy w Taciszowie. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w przyszłym roku jednostka OSP Chechło ma otrzymać 

samochód. Następnie poinformował, że Policja zwróciła się z pismem o zabezpieczenie                   

w budżecie gminy na 2023 r. środków finansowych w wysokości 50 000 zł na zakup 

samochodu oraz na nagrody. Jednak z uwagi na brak środków, wnioski te nie zostaną 

uwzględnione w budżecie gminy. Kolejno poruszył temat dofinansowania do wody w 2023 r. 

dostarczanej przez ZBGKiM w Rudzińcu. Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym 

miało miejsce otwarcie ofert na termomodernizację budynku OSP w Słupsku. Ofertę złożyła 

jedna firma na kwotę 359 000 zł. W budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 147 000 zł. Na 

realizację zadania brakuje więc około 220 000 zł wraz z wydatkami na inspektora nadzoru. 

Dodał, że zadanie to musi zostać zrealizowane w roku bieżącym z uwagi na brak możliwości 

finansowych na jego realizację w roku 2023 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zakres prac, który ma zostać wykonany                         

w budynku OSP Słupsko.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zwiększenie środków finansowych o kwotę 200 000 zł na realizację inwestycji pn. 

Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Słupsko w formule „zaprojektuj                          

i wybuduj”. 
  

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 8  głosów  

Przeciw – 4 głosy 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

 

Wójt Gminy dodał, że z uwagi na konieczność pokrycia kosztów związanych z inspektorem 

nadzoru wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku remizy OSP                              

w miejscowości Słupsko w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostaną zwiększone o kwotę  

220 000 zł. 
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Radna M. Stochaj poruszyła sprawę udziału w dialogu technicznym w sprawie rozbudowy 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie.  

Ad 7 

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 
 

 
 

 


