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Protokół nr 54/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

 Data i czas posiedzenia: 20.10.2022 r., godz. 09.00   

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   

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek  - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Dyrektor ZBGKiM - Krzysztof Szolich  

Dyrektor OPS - Małgorzata Szymańska 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Julia Czaja 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Sołtys sołectwa Niewiesze - Andrzej Frejno 

Mieszkaniec sołectwa Chechło 

 

Na posiedzenie przybyła radna M. Stochaj. 

 

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. Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej                              

w Katowicach. 

5. Omówienie sytuacji związanej z transportem publicznym. 

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

Rudziniec na rok 2022 i lata następne.  

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych 

dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.  

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

2023 rok. 

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

11. Omówienie stawek podatku rolnego. 

12. Omówienie stawek podatku leśnego. 

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

transportowych na 2023 rok. 

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

odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty.  

15. Sprawy bieżące. 

16. Przedstawienie wniosków z Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wystąpienia pokontrolnego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 

 

Skarbnik Gminy omówił wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej                       

w Katowicach.  

 

Na posiedzenie przybył radny T. Falfasiński oraz radny J. Lisok. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia sytuacji związanej z transportem 

publicznym. 

 

Wójt Gminy omówił sytuację dotyczącą transportu publicznego na terenie gminy. 

Poinformował, że od dnia 1 stycznia 2023 r. musi zostać zorganizowany transport gminny. 

Przedstawił możliwość ubiegania się o dofinansowanie do transportu publicznego. Jednak 

dotyczy  to wyłącznie linii nowopowstałych. Poruszył problem związany z transportem 

metropolitalnym na terenie naszej gminy. Ponadto zwrócił się o zajęcie stanowiska, czy 

transport gminny ma być transportem bezpłatnym, a także ustosunkowanie się w sprawie 

bezpłatnych przejazdów w transporcie gminnym dla osób do 16 roku oraz zniżki dla osób 

powyżej 70 roku życia. 

 

Radny S. Kancy wystąpił z wnioskiem, aby transport publiczny dla osób do 16 roku życia 

był bezpłatny. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek, aby transport publiczny dla osób do 16 roku życia był bezpłatny. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 10  głosów  

Przeciw – 5 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 
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w obecności 15 radnych.  

 

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 3 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

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 2021 r. 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem o wystosowanie oświadczenia                       

z informacją, iż w roku 2022 z uwagi na zmianę przepisów prawa nie zostanie uchwalone 

studium zagospodarowania przestrzennego.  

 

Następnie radna E. Sztyrc przedstawiła wniosek zgłoszony 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy                    

w obradach do czasu zakończenia posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.    

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

  

Po wznowieniu obrad radny T. Falfasiński opuścił posiedzenie. 

 

Ad 8 

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 5 do nin. 

protokołu. 

 

Dyrektor ZBGKiM omówił projekt uchwały. 

Ponadto poruszył kwestię funkcjonowania kąpieliska "Słoneczna Plaża" w 2022 r., a także 

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zadłużenia  

i wpłat należności za wodę oraz przedstawił kwestię zatrudnienia od 1 stycznia 2023 r.  

 

Radny J. Lisok opuścił posiedzenie. 
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na konieczność zakupu agregatu mobilnego na 

potrzeby ZBGKIM w Rudzińcu. 

  

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, który stanowi zał. nr 6 

do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił dochód z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych                       

i prawnych w zależności od zastosowanej stawki. Przedstawił również stawki podatku od 

nieruchomości w gminach sąsiednich. Kolejno poinformował, że w przypadku podatku 

rolnego wzrost stawki w stosunku do 2022 r. wynosi 20,4 %. W przypadku podatku rolnego 

nie uchwala się stawki. Rada Gminy ma kompetencję do obniżenia ceny skupu żyta.  

 

Radny J. Lisok oraz T. Falfasiński powrócili na posiedzenie. Radna A. Bucher opuściła 

posiedzenie. 

 

Radny J. Lisok zaproponował podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 15 %. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu radny Ł. Pietrzyk wystąpił z wnioskiem                                  

o podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 17 %. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o podwyższenie stawek 

podatku od nieruchomości o 17 %.    

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głos  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych.  

 

Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości, który stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie § 2 z treści 

projektu uchwały.    

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głos  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych.  

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia stawek podatku rolnego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o obniżenie ceny skupu żyta.    
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Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 1  głos  

Przeciw – 13 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Ad 12 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia stawek podatku leśnego. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że wzrost ceny skupu drewna w stosunku do 2022 r. wynosi 

52 %.   

 

Ad 13 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

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

zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o podwyższenie stawek 

podatku od środków transportowych o 17 %.    

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głos  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek 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.    

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 8  głosów  

Przeciw – 5 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych.  

 

Ad 14 

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 9 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy przedstawił kalkulację stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 40 zł,  

a w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w wysokości 

35 zł.    
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Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych.  

    

Ad 15 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy przedstawił pismo LKS Młodość Rudno w sprawie zabezpieczenia w budżecie 

gminy na 2022 r. środków finansowych w wysokości 5 500 zł z przeznaczeniem na remont 

pomieszczenia kotłowni oraz zmianę przyłącza zewnętrznego wraz z tablicą rozdzielczą.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2022 r. środków finansowych w wysokości                    

5 500 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia kotłowni oraz zmianę przyłącza 

zewnętrznego wraz z tablicą rozdzielczą. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

    

Wójt Gminy przedstawił pismo sołectwa Niewiesze w sprawie przejęcia części działki, na 

której położona jest kapliczka.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu sołtysowi 

sołectwa Niewiesze. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Sołtys sołectwa Niewiesze odniósł się do tematu przejęcia części działki, na której położona 

jest kapliczka.  

  

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o przejęcie części działki położonej w Niewieszy, na której zlokalizowana jest 

kapliczka. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych.  
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Wójt Gminy przedstawił pismo w sprawie wydzielenia z terenu działki nr 2/10 terenu 

parkowego oraz bezpłatnego przekazania go na rzecz gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkańcowi sołectwa Chechło. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Mieszkaniec sołectwa Chechło odniósł się do tematu wydzielenia z terenu działki nr 2/10 

terenu parkowego oraz bezpłatnego przekazania go na rzecz gminy.  

 

Radny M. Strójwąs zwrócił uwagę, że należałoby rozpocząć od wystosowania pisma do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czy istnieje możliwość przejęcia parku przez 

gminę.   

 

Po omówieniu tematu Rada Gminy wyraziła zgodę na rozpoczęcie wstępnych rozmów                    

w sprawie przejęcia terenu parku w Chechle. 

 

Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo dotyczące budowy sieci wodociągowej,                   

która zasiliłaby działki przy ul. Nad Zalewem w Pławniowicach.  

 

Radny J. Lisok wystąpił z wnioskiem o opinię Dyrektora ZBGKiM w Rudzińcu co do 

warunków technicznych budowy sieci wodociągowej, która zasiliłaby działki położone                   

w Pławniowicach przy ul. Nad Zalewem.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o opinię Dyrektora ZBGKiM w Rudzińcu co do warunków technicznych budowy 

sieci wodociągowej, która zasiliłaby działki położone w Pławniowicach przy ul. Nad 

Zalewem. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo dotyczące dzierżawy na czas nieoznaczony części 

działki stanowiącej drogę gminną. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wydzierżawienie na czas nieokreślony fragmentu działki nr 351/43 położonej                   

w Rudzińcu. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 10  głosów  

Przeciw – 1 głos 
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Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 14 radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem o zobligowanie Dyrektora ZBGKiM   

w Rudzińcu do rozeznania kosztu zakupu agregatu mobilnego na potrzeby zakładu oraz 

przedstawienie informacji w tym zakresie na najbliższym wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji Rady Gminy. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Skarbnik Gminy omówił temat zmian w budżecie z tytułu środków z tzw. "małpek".  

 

Radny T. Falfasiński wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2022 r. 

środków finansowych w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na wyczyszczenie Lisiego 

Potoku w Rudzińcu. 

 

Po omówieniu tematu radny T. Falfasiński wycofał wcześniej złożony wniosek.   

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia pisma Dyrektora OPS w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 196 500 zł                          

z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą                     

w Pławniowicach w 2022 r.  

 

Dyrektor OPS omówiła pismo dotyczące zabezpieczenia w budżecie gminy środków 

finansowych w wysokości 196 500 zł z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach w 2022 r.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 196 500 zł  

z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą                   

w Pławniowicach w 2022 r.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych.  

 

Ad 16 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia wniosków z Komisji ds. Budżetu 

i Gospodarki Gminy. 

 

Radna K. Lukoszek przedstawiła wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu              

i Gospodarki Gminy w dniu 20 października 2022 r. I tak: Komisja ds. Budżetu i Gospodarki 

Gminy wystąpiła z wnioskiem o przyznanie podwyżki pracownikom Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach w wysokości 16 %. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał 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 – 8  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Wójt Gminy omówił temat wynagrodzeń pracowników urzędu oraz jednostek 

organizacyjnych w 2023 r.  

 

Ad 17 

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 

 

 
 


