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Protokół nr 12/22 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy 

  

Data i czas posiedzenia: 20.10.2022 r., godz. 13.00   

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy  

                                    Kinga Lukoszek  

  

 

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  

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Gminy stwierdziła prawomocność 

posiedzenia,  na  7  członków  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Gminy  w  posiedzeniu 

uczestniczyło  7 osób,  co  stanowi  quorum  do  podejmowania  prawomocnych  decyzji,  

lista obecności stanowi zał. nr 1 nin. protokołu.  

  

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:  
Wójt Gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut  

Zastępca Wójta Gminy Rudziniec - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida  

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek 

Dyrektor OPS - Małgorzata Szymańska  

Radna sołectwa Bojszów - Sabina Gabrysiak 

Radny sołectwa Bojszów - Łukasz Pietrzyk 

Radna sołectwa Kleszczów - Agnieszka Bucher 

Radna sołectwa Widów, Poniszowice - Ewa Sztyrc  

Radny sołectwa Rudziniec - Henryk Targowski  

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter  

Radny sołectwa Łany, Chechło - Mariusz Strójwąs  

Radna sołectwa Rudno – Magdalena Stochaj 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach 

 

Ad 3 
Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy przystąpiła do przyjęcia 

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

 

Do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki 

Gminy wniosła następujący wniosek: 

- wycofanie pkt 5) Omówienie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą                              
w Pławniowicach w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na 

działalność ośrodka w 2022 roku.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 5  głosów  

Przeciw – 1 głos 
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Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 7 radnych. 

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Omówienie wniosku pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu                          

z siedzibą w Pławniowicach. 

5. Omówienie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą                              

w Pławniowicach w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na 

działalność ośrodka w 2022 roku.  

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodnicząca  Komisji  ds. Budżetu  i  Gospodarki  Gminy  przystąpiła  do omówienia 

wniosku pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach, 

który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.  

 

Dyrektor OPS przedstawiła zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej                         

w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach. Porównała natężenie pracy w OPS w Rudzińcu                     

z trzema innymi ośrodkami. Ponadto przedstawiła wykształcenie pracowników ośrodka,                

a także porównała wynagrodzenie pracowników z 2018 r. do 2022 r.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy ogłosiła przerwę w obradach 

komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy wystąpiła z wnioskiem, aby po 

omówieniu i zapoznaniu się z sytuacją w roku bieżącym przekazać wniosek pracowników 

OPS w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady 

Gminy oraz jego odrzucenie. 

 

Radny T. Falfasiński wystąpił z wnioskiem o przyznanie podwyżki pracownikom Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach w wysokości 16 %. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodnicząca Komisji  ds. Budżetu  i  Gospodarki  

Gminy poddała pod głosowanie wniosek, aby po omówieniu i zapoznaniu się z sytuacją                

w roku bieżącym przekazać wniosek pracowników OPS w Rudzińcu z siedzibą                               

w Pławniowicach na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy oraz jego odrzucenie. 

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 1 głos  

Przeciw – 4 głosy 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 7 radnych. Jeden radny nie oddał głosu.  

 



3 
 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodnicząca Komisji  ds. Budżetu  i  Gospodarki  

Gminy poddała pod głosowanie wniosek o przyznanie podwyżki pracownikom Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach w wysokości 16 %. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 4 głosy  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 7 radnych. Jeden radny nie oddał głosu.  

 

Ad 5 

Punkt został wycofany z porządku obrad. 

 

Ad 6 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Na posiedzeniu nie poruszono żadnych spraw bieżących. 

 

Ad 7 

Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Gospodarki  Gminy zakończyła  posiedzenie                    

i podziękowała zebranym za udział.  

  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

   

Na tym protokół zakończono.  

   

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.  

 

 

 

...............................................            ...................................................................................... 

data i podpis protokolanta                           data i podpis Przewodniczącej Komisji ds. Budżetu  

                                                                     i Gospodarki Gminy  


