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Protokół nr LXXVIII/22 

z LXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 22.11.2022 r., godz. 15.30 - 16.10 

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik 

 

Sesja 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 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy otworzył 

obrady LXXVIII Sesji Rady Gminy. Uroczyście powitał wszystkich radnych i przedstawicieli 

Urzędu Gminy.  

Następnie przystąpił do sprawdzenia kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 13 

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 

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Na 17 sołtysów w posiedzeniu uczestniczyło 14 sołtysów. W posiedzeniu nie uczestniczył sołtys 

sołectwa Łącza, Ligota Łabędzka oraz Bycina. 

  

Ad 2 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przyjęcia wniosków do proponowanego porządku 

obrad, który stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu. 

 

Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy wniósł następującą zmianę: 

- pkt 9a) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia                

16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę do porządku obrad. 

 

Zmiana do porządku obrad została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów,  

Przeciw – 0 głosów, 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie LXXVIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. 
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4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej. 

5. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rudziniec. 

6. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.   

7. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 

z późn. zm.) na rok 2023”. 

8. Uchwała w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 

9a) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia                

16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok. 

10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów. 

11. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad 3 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia informacji Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację Przewodniczącego Rady Gminy, która 

stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Ad 4 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia sprawozdania Wójta Gminy  

z działalności między sesyjnej. 

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesyjnej, które stanowi zał. nr 4 do 

nin. protokołu.  

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.  

Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dniu 17 listopada 2022 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego 

projektu uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXVIII/447/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości                         

i porządku na terenie Gminy Rudziniec, została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych.  
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Ad 6 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dniu 17 listopada 2022 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego 

projektu uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXVIII/448/2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług           

w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych. 

 

Ad 7 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023”.  

Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dniu 17 listopada 2022 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego 

projektu uchwały. 

Poinformował. że przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w dniach od 14 listopada 

2022 r. do 21 listopada 2022 r. do godz. 10.00. Nie wniesiono żadnych uwag. 

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXVIII/449/2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 

z późn. zm.) na rok 2023”, została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych. 

 

Ad 8 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 

jeden kilometr przebiegu pojazdu.  

Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dniu 17 listopada 2022 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego 

projektu uchwały.   
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I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXVIII/450/2022 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, 

została przyjęta przy: 

Za – 13 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych. 

 

Ad 9 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.  

Poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dniu 17 listopada 2022 r. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego 

projektu uchwały.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXVII/451/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy                     

w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, została przyjęta przy: 

Za – 11 głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 13 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 9a 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały                     

Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy 

Rudziniec na 2022 rok.  

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXXVIII/452/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok, została 

przyjęta przy: 

Za – 9 głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 13 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 10 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Radny H. Targowski zwrócił uwagę na złą jakość węgla sprzedawanego na składzie. 
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Ad 11 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 16.10. Podziękował zebranym za udział.  

 

 

Na tym obrady sesji zakończono. 
 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem transmisji obrad sesji. 

 

Imienny wykaz głosowań stanowi zał. nr 5 nin. protokołu. 

 

 

 

 

…………………………….          ..………………………………………......... 
Data i podpis protokolanta           data i podpis Przewodniczącego Rady Gminy 


