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Protokół nr LXI/21 

z LXI Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 30.12.2021 r., godz. 16.00 - 16.20 

Miejsce posiedzenia: zdalny tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik 

 

Sesja odbyła się w zdalnym 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 LXI 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  

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Maria Wymysło 

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Na 17 sołtysów w posiedzeniu uczestniczyło 17 sołtysów. 

  

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

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

 

Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie następującej zmiany do porządku obrad: 

- wycofanie pkt. 6) Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/358/2021 Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy 

Rudziniec. 

 

Na posiedzenie przybył radny H. Targowski. 

 

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

 

Zmiana do porządku obrad została przyjęta przy: 

Za – 14 głosów,  

Przeciw – 0 głosów, 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. 

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie LX Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności. 
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2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej. 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec na 2022 

rok”. 

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/358/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia  

25 listopada 2021 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy 

Rudziniec. 

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 

grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 

grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 

i lata następne. 

9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów. 

10. 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. 

 

Na posiedzenie przybyła radna A. Bucher. 

 

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 przyjęcia „Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Rudziniec na 2022 rok”.  

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

Gminy w dniu 28 grudnia 2021 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 LXI/372/2021 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec na 2022 

rok”, została przyjęta przy: 

Za – 14 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych. 
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Ad 6 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/358/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 25 listopada 

2021 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Rudziniec została 

wycofana z porządku obrad. 

 

Ad 7 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały                    

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy 

Rudziniec na 2021 rok.  

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

Gminy w dniu 28 grudnia 2021 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 LXI/373/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok, została 

przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 8 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały                    

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne.  

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

Gminy w dniu 28 grudnia 2021 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 LXI/374/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec 

na rok 2021 i lata następne, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 9 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Na posiedzeniu nie poruszono wolnych wniosków i informacji radnych oraz sołtysów. 
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Ad 10 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 16.20. 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 


