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Protokół nr 42/21 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

  

Data i czas posiedzenia: 28.12.2021 r., godz. 15.30   

Miejsce posiedzenia: zdalny tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik  

  

Komisja 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 1,2  

Przewodniczący  Rady  Gminy  otworzył  posiedzenie  i  przystąpił  do  sprawdzenia  

kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 14 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   

Sekretarz Gminy – Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Dyrektor OPS - Małgorzata Szymańska 

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

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

  

Wójt Gminy zwrócił się o zamianę pkt 4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na terenie Gminy Rudziniec na 2022 rok” z pkt 5) Projekt uchwały 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. 

  

Porządek obrad:  
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Rudziniec na 2022 rok”. 

5. Projekt uchwały 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. 

6. Projekt 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. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy 
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Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne. 

8. Przedstawienie dokonanego wyboru długości okresu średniej arytmetycznej 

stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. 

9. Sprawy bieżące. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały 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, który stanowi zał. nr 3 do 

nin. protokołu. 

 

Radca prawny omówił projekt uchwały. 

 

Na zadane przez radnych zapytania została udzielona odpowiedź. 

 

Radna E. Sztyrc zaproponowała, aby potrącenie za nieobecność sołtysa na sesji wynosiło  

20 zł. 

 

Radna M. Stochaj zwróciła uwagę, że potrącenie za nieobecność sołtysa na sesji powinno 

wynosić co najmniej 80 zł.  

 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w chwili obecnej projekt uchwały powinien zostać 

przyjęty w zaproponowanej wersji. Natomiast w przyszłości należałoby wprowadzić zmianę, 

aby wyłączone zostało potrącenie za nieobecność sołtysa na sesji nadzwyczajnej. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec na 2022 rok”, który stanowi zał. nr 

3 do nin. protokołu. 

 

Dyrektor OPS omówiła projekt uchwały. 

 

Na zadane przez radnych zapytania została udzielona odpowiedź przez Dyrektor OPS. 

 

Dyrektor OPS poinformowała, że na zadane przez radnego H. Targowskiego zapytanie 

dotyczące ilości działań edukacyjnych przeprowadził Ośrodek Pomocy Społecznej                            

w Rudzińcu w roku 2021 oraz 2020 w zakresie ujętym w tabeli nr 3 pkt. 1 zostanie udzielona 

odpowiedź w formie pisemnej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o przygotowanie sprawozdania finansowego               

i merytorycznego dotyczącego tzw. "korkowego"  w zakresie 2021 r. Ponadto zwrócił uwagę 

na zapytania kierowane ze strony rodziców co do braku świetlic dla dzieci w sołectwie 

Niekarmia. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o przekazanie protokołów z posiedzeń Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które odbyły się w 2021 r. 



3 
 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który stanowi zał. nr 4 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                                

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, 

który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia dokonanego wyboru długości 

okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że dokonany został wybór okresu 3-letniego, który pozwala 

spełnić relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych określającą dopuszczalny 

wskaźnik spłaty zobowiązań.   

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy omówił zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej użyteczności 

publicznej w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8". Poinformował, że otwarcie ofert                                 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 20 grudnia br. 

Złożona została jedna oferta. Omówił szczegółowo ofertę. Poinformował, że na realizację 

zadania w latach 2021 - 2022 zaplanowana jest kwota 595 000 zł. Jednak, aby podpisać 

umowę brakuje kwoty około 41 000 zł. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, czyli do dnia 

19 stycznia 2022 r. Poinformował, że istnieje możliwość unieważnienia postępowania. Jednak 

do lipca 2022 r. zdanie to musi zostań zakończone, aby móc uzyskać dofinansowanie. 

Ponadto w związku ze zmianą przepisów w przypadku unieważnienia postępowania                        

i ogłoszenia ponownego, konieczne byłoby wykonanie nowej dokumentacji, gdyż jest ona 

starsza niż rok. W związku z powyższym zwrócił się o wyrażenie zgody na zwiększenie 

środków finansowych w 2022 r. na realizację przedmiotowego zadania o kwotę około                   

126 000 zł.   

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zwiększenie środków 

finansowych na 2022 r. o kwotę około 126 000 zł na realizację zadania pn. "Poprawa 

efektywności energetycznej użyteczności publicznej w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8". 
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Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 10 

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 
 


