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Protokół nr 55/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 25.10.2022 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 11 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   

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Dyrektor ZBGKiM - Krzysztof Szolich  

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. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych 

dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.  

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2023 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2023 rok. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty.  

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 

na liniach komunikacyjnych, dla których Gmina Rudziniec będzie ubiegała się                      
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o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający 

wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 

wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXV/432/2022 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola 

Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby. 

12. 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. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec                  

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rudziniec na rok 2022 i lata następne.  

14. Sprawy bieżące. 

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, który stanowi zał. nr 3 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Na posiedzenie przybyła radna M. Stochaj oraz radny S. Kancy. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, który stanowi zał. nr 4 

do nin. protokołu. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości, który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok, który stanowi 

zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  
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Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, który stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, dla których 

Gmina Rudziniec będzie ubiegała się o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który stanowi zał. nr 8 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

Poinformował, że wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu należy złożyć do dnia                     

4 listopada 2022 r. Następnie omówił temat ceny biletów.   

 

Radna M. Stochaj zwróciła uwagę, czy w autobusach obsługiwanych przez linię 

metropolitalną dzieci nie będą mogły jeździć bez opieki osoby dorosłej.     

 

Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość                       

i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, który stanowi 

zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr LXXV/432/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 września 2022 r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie 

jego siedziby, który stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 12 

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 11 do nin. protokołu. 
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Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Na posiedzenie przybył radny M. Strójwąs. 

 

Radny J. Lisok zwrócił uwagę, że należałoby rozważyć zobligowanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rudzińcu, aby środki z tzw. "małpek" przeznaczone zostały na realizację zadań 

publicznych w ramach tzw. "małych grantów".  

 

Wójt Gminy poinformował, że nie wyobraża sobie, aby zadania publicznych w ramach tzw. 

"małych grantów" realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodał, że należałoby 

rozeznać temat ewentualnej realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec przez urząd 

gminy.  

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę, że należałoby rozważyć, aby środki finansowe na 

realizację zadań publicznych w ramach tzw. "małych grantów" pochodziły z opłat za 

wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W takim przypadku nie ma 

konieczności zabezpieczania dodatkowych środków na realizację tych zdań w budżecie 

gminy. 

 

Ad 13 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne, który 

stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 14 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy poinformował, że Dyrektor ZBGKiM rozeznał koszt zakupu agregatu 

prądotwórczego z przyczepką, który wynosi 80 000 zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie 

gminy kwoty 80 000 zł z przeznaczeniem dla ZBGKiM w Rudzińcu na zakup agregatu 

prądotwórczego z przyczepką. 

  

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

  

Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo Dyrektora ZBGKiM w Rudzińcu w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie gminy na 2023 rok środków finansowych na dopłatę do ceny 1 m
3
 

wody i odbioru ścieków. W budżecie gminy na 2023 r. należałoby zabezpieczyć na ten cel 

kwotę około 130 000 zł, z czego dopłata do wody to 103 187 zł, a dopłata to ścieków  
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31 000 zł. Następnie poinformował, że w 2022 r. straty na wodzie wyniosły 70 000 zł, a na 

ściekach 22 608 zł. Strata w tym zakresie pokryta została z nadwyżki środków, które 

powstały z opłat zbieranych nad Zbiornikiem Pławniowice. Kolejno odniósł się do kwestii 

przeznaczania środków na podwyżki dla pracowników ZBGKiM w Rudzińcu. 

 

Radna E. Sztyrc wystąpiła z wnioskiem o dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie                  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2023 roku.  

 

Radna E. Sztyrc wystąpiła z wnioskiem o dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie                  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2022 roku w wysokości 90 000 zł.      

 

Radna E. Richter przedstawiła wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej                   

w dniu 29 września 2022 r. I tak: Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem                                 

o przygotowanie podsumowania akcji letniej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice. 

 

Radna E. Sztyrc przedstawiła wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa w dniu 20 października 2022 r. I tak: Komisja ds. Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem o zredagowanie przez radcę prawnego 

ponaglenia na działalność PINB.     

 

Wójt Gminy poinformował, że mieszkanka sołectwa Chechło na wspólnym posiedzeniu 

stałych komisji Rady Gminy w dniu 27 września 2022 r. wystąpiła z dwoma wnioskami. 

Dodał, że wnioski te powinny zostać przegłosowane przez Radę Gminy w celu ich 

ewentualnej realizacji.  

 

Protokolant odczytał wnioski zgłoszone przez mieszkankę sołectwa Chechło na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy w dniu 27 września 2022 r. I tak: 

- mieszkanka sołectwa Chechło wystąpiła z wnioskiem o przekazanie informacji w obszarze 

zmiany planów finansowych wszystkich szkół Gminy Rudziniec na przestrzeni ostatnich 10 

lat; 

- mieszkanka sołectwa Chechło w związku z opublikowanym wystąpieniem pokontrolnym, 

wystąpiła z wnioskiem o przekazanie informacji oraz szacunku w zakresie tego, ile gmina 

straciła w związku z brakiem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego mienia 

Gminy Rudziniec. 

 

Radni zajęli stanowisko, aby ponownie rozeznać temat, gdyż na wspólnym posiedzeniu 

stałych komisji Rady Gminy w dniu 27 września 2022 r. radca prawny wskazał, iż jest to 

wniosek złożony w trybie dostępie do informacji publicznej.  

 

Dyrektor ZBGKiM odniósł się do wniosku w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy 

środków finansowych na dopłatę do ceny 1 m
3
 wody i odbioru ścieków w 2022 r. oraz 2023 r.       

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o dopłatę do taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2023 roku. 

  

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o dopłatę do taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2022 roku w wysokości 

90 000 zł. 

  

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

   

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przygotowanie przez 

ZBGKiM w Rudzińcu podsumowania akcji letniej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zredagowanie przez radcę 

prawnego ponaglenia na działalność PINB.     

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych.  

 

Radna E. Sztyrc zwróciła się o przedstawienie postępu prac w ramach inwestycji wymiany 

sieci wodociągowych cementowo - azbestowych oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 

w Niewieszy. 

 

Dyrektor ZBGKiM przedstawił zakres dotychczas wykonanych prac w ramach inwestycji 

wymiany sieci wodociągowych cementowo - azbestowych oraz modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody w Niewieszy. 

   

Radny H. Targowski wystąpił z zapytaniem, jak wygląda sprawa zakupu węgla w naszej 

gminie. 

 

Wójt Gminy omówił temat sprzedaży węgla przez gminę. Poinformował, że na chwilę 

obecną żadna z firm na terenie naszej gminy nie jest zainteresowana sprzedażą węgla.  

W związku z powyższym prowadzone są rozmowy ze składami węgla w gminach sąsiednich. 

Podkreślił, że obecnie trwają ustalenia w tym zakresie.  

 

Radny S. Kałuża wystąpił z wnioskiem o wystosowanie pisma do GDDKiA z zapytaniem, 

czy w związku z remontem ul. Pyskowickiej w Bycinie planowane jest wykonanie chodnika 

przy głównej ulicy.  
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Następnie radni ponownie powrócili do tematu zabezpieczenia w budżecie gminy na 2022 rok 

środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem                                

o wycofanie z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, środków finansowych 

zaplanowanych na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników OPS.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie                  

z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, środków finansowych zaplanowanych na 

podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników OPS i skierowaniu tematu do ponownego 

omówienia na najbliższym wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

   

Ad 15 

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 


