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Protokół nr LXIII/22 

z LXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec 

 

Data i czas posiedzenia: 10.02.2022 r., godz. 16.00 - 17.00 

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 LXIII Sesji Rady Gminy. Uroczyście powitał wszystkich radnych i przedstawicieli Urzędu 

Gminy.  

Następnie przystąpił do sprawdzenia kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 15 

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 

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Na 17 sołtysów w posiedzeniu uczestniczyło 16 sołtysów. W posiedzeniu nie uczestniczył sołtys 

sołectwa Ligota Łabędzka.   

  

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 następujących zmian do porządku obrad: 

- wycofanie pkt. 9) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 

realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, 

- wprowadzenie pkt. 11a) Apel w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-

produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą 

na działkach 542/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 

559, 560 przy alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach, obręb Kozłówka” oraz poparcia 

sprzeciwu wyrażonego przez Mieszkańców Gminy Rudziniec.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do porządku obrad. 

 

Zmiany do porządku obrad zostały przyjęte przy: 

Za – 15 głosów,  

Przeciw – 0 głosów, 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. 
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Porządek obrad: 

 

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

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej. 

5. Uchwała 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. 

6. Uchwała 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. 

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację 

zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację 

zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację 

zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze  

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego. 

11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec uczestniczących  

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 

11a) Apel w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych 

wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na 

działkach 542/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 

558, 559, 560 przy alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach, obręb Kozłówka” oraz 

poparcia sprzeciwu wyrażonego przez Mieszkańców Gminy Rudziniec. 

12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów. 

13. 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 zmiany uchwały  

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

Rudziniec na 2022 rok.  

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

Gminy w dniu 8 lutego 2022 r. Członkowie komisji wnieśli uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały. Głosowanie odbyło się nad zmienionym projektem uchwały. 
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I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXIII/381/2022 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, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 6 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia 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.  

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

Gminy w dniu 8 lutego 2022 r. Członkowie komisji wnieśli uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały. Głosowanie odbyło się nad zmienionym projektem uchwały. 

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł w/w uchwały.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Uchwała nr LXIII/382/2022 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, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 7 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy 

Rudziniec.  

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

Gminy w dniu 8 lutego 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 LXIII/383/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 

realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, 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 udzielenia pomocy 
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finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy 

Rudziniec.  

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

Gminy w dniu 8 lutego 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 LXIII/384/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 

realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 9 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania 

przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec została wycofana z porządku obrad.  

 

Ad 10 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego.  

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

Gminy w dniu 8 lutego 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 LXIII/385/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 11 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Rudziniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach 

i ćwiczeniach.  

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

Gminy w dniu 8 lutego 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.  
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Uchwała nr LXIII/386/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków  ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec uczestniczących  

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, została przyjęta 

przy: 

Za – 14 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 11a 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do podjęcia apelu w sprawie przedsięwzięcia pn. 

„Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz 

infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach 542/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 

551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 przy alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w 

Gliwicach, obręb Kozłówka” oraz poparcia sprzeciwu wyrażonego przez Mieszkańców Gminy 

Rudziniec. 

  

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała apel.  

 

Do apelu nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Apel w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz                   

z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach 542/2, 

543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 przy alei Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach, obręb Kozłówka” oraz poparcia sprzeciwu wyrażonego przez 

Mieszkańców Gminy Rudziniec, została przyjęta przy: 

Za – 15 głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 12 
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia wolnych wniosków i informacji radnych 

oraz sołtysów. 

 

Radny H. Targowski odniósł się do złożonej interpelacji w sprawie gospodarki wodno-ściekowej 

w sołectwie Rudziniec. Poinformował, że na złożoną interpelację nie została udzielona pełna 

odpowiedź, gdyż nie został sporządzony wykres obrazujący zużycie wody oraz zrzut ścieków.  

W związku z powyższym wnioskuje o uzupełnienie odpowiedzi i sporządzenie wykresu oraz 

udostępnienie wszystkim radnym.  

 

Radny J. Lisok poruszył sprawę zmniejszenia ilości godzin dla języka niemieckiego jako języka 

mniejszości narodowej. Wystąpił z zapytaniem, czy w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie 

włodarze gmin śląskich planują podjąć jakieś działania.  

 

Wójt Gminy poinformował, że wykres nie zostanie sporządzony, gdyż nie można go sporządzić  

w oparciu o te dane, gdyż nie wszyscy mieszkańcy są  podłączeni do sieci kanalizacyjnej, a prawie 

wszyscy pobierają wodę. Pan radny otrzymał dane liczbowe o które wnioskował, a wójt nie 

podejmie się rysowania wykresu porównawczego w oparciu o dane z różnych dziedzin. Kolejno 

odniósł się do redukcji godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. 

Poinformował, że na ten moment działania w tym zakresie podejmuje Towarzystwo Społeczno 

Kulturalne Niemców -  Mniejszość Niemiecka w Opolu.  
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Radny Powiatu Gliwickiego A. Frejno przedstawił zadania jakie realizowane będą przez Powiat 

Gliwicki na terenie gminy Rudziniec.  

 

Ad 13 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad  

o godzinie 17.00. 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 
 

 


