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Protokół nr 44/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 08.02.2022 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 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  

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Inspektor ds. certyfikacji - Piotr Golombek 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

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

  

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.  

  

Porządek obrad:  
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. 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. 

5. Projekt 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. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 

realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 

realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na 
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realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego. 

10. Projekt 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. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

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. 

 

Na posiedzenie przybyła radna E. Sztyrc oraz radny Ł. Pietrzyk. 

 

Ad 5 

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. 

 

Na posiedzenie przybyła radna M. Stochaj. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na konieczność zatrudnienia ekodoradcy do 

2027 r. w związku z realizacją zadania pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit". Ponadto 

podkreślił, że nasza gmina wśród gmin wiejskich znajduje się w czołówce gmin przodujących 

w wymianie źródeł ciepła. W związku z powyższym wystąpił z wnioskiem o wykreślenie  

z Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit". 

 

Skarbnik Gminy omówił założenia projektu „Śląskie Przywracamy Błękit” podkreślił że 

celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na 

terenie województwa śląskiego w tym na terenie naszej Gminy. Działanie polegało będzie na  

utworzenie stanowiska ekodoradcy, którego zadaniem będzie kontrola i pomoc w wdrażaniu 

uchwały antysmogowej. Zgodnie z projektem  ekodoradca ma być zatrudniony na 6 lat z tym 

że fundusze zewnętrzne są zabezpieczone na 3 lata a na pozostałe 3 lata należy zabezpieczyć 

fundusze w ramach budżetu gminy.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wykreślenie z Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn.: "Śląskie. 

Przywracamy błękit". 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 1 głos 
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Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych. 

 

W związku z przyjętym wnioskiem Skarbnik Gminy przedstawił zmiany jakie zostaną 

dokonane w budżecie gminy na najbliższą sesję. 

  

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze 

powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie                                

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze 

powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, który stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze 

powiatowej na terenie Gminy Rudziniec, który stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały.  

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wycofanie projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na  

przebudowę drogi powiatowej na odcinku Rzeczyce - Ligota Łabędzka w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowej. 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych. 

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia 

punktu katechetycznego, który stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 
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Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu 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, który stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy przedstawił wykaz dróg gminnych i wewnętrznych planowanych do remontu  

w roku bieżącym.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z zapytaniem, czy spowodowana jest zmiana ulicy 

planowanej do remontu w Niewieszy.  

 

Wójt Gminy poinformował, że gmina ma możliwość uzyskania środków finansowych  

w wysokości 660 000 zł z Funduszu Solidarnościowego, które przeznaczone mogą zostać na 

remont dróg o charakterze metropolitalnym. W związku z powyższym w ramach tychże 

środków planowany jest remont ul. Leśnej oraz części ul. Sosnowej w Niewieszy. Kolejno 

zwrócił się o zgłaszanie propozycji innych dróg, które mogłyby zostać wyremontowane                 

w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.     

 

Radny J. Lisok zaproponował, aby w ramach środków Funduszu Solidarnościowego 

wykonać remont ul. Nad Zalewem w Pławniowicach lub też ul. Polnej w Pławniowicach. 

 

Radna K. Lukoszek zaproponowała remont ul. Piaskowej w Rzeczycach w ramach środków 

Funduszu Solidarnościowego. 

 

Radny Ł. Pietrzyk wystąpił z zapytaniem, czy w przypadku, gdy wykonany zostałby remont 

ul. Polnej w Pławniowicach, można odłożyć w czasie remont ul. Leśnej w Pławniowicach. 

 

Radny J. Lisok poinformował, aby w ramach środków Funduszu Solidarnościowego 

wykonany został remont ul. Polnej w Pławniowicach. Natomiast remont ul. Leśnej  

w Pławniowicach może zostać odłożony. W sytuacji gdy po rozstrzygnięciu postępowania 

przetargowego zostałyby środki finansowe, można by chociaż częściowo wyremontować 

ul. Leśną w Pławniowicach.    

  

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wykonanie remontu ul. Polnej w Pławniowicach w ramach środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych. 
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Wójt Gminy przedstawił pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w sprawie 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 11 500 zł na zadanie pn.: 

"Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie                   

w rejonie ulicy Kościelnej" oraz pismo w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków 

finansowych w wysokości 150 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2945S na odcinku Rzeczyce – Ligota Łabędzka w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej”. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych                           

w wysokości 11 500 zł na realizację zadania pn.: "Budowa oznakowanego przejścia dla 

pieszych w ciągu ulicy Kościuszki w Bojszowie w rejonie ulicy Kościelnej". 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 15 radnych. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych                    

w wysokości 150 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej                 

nr 2945S na odcinku Rzeczyce – Ligota Łabędzka w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej”. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 4 głosy, 

w obecności 15 radnych. 

 

Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo mieszkańca w sprawie utwardzenia odcinka drogi 

(około 550 m) w Rzeczycach. Poinformował, że udzielona zostanie odpowiedź, iż w budżecie 

gminy nie ma zabezpieczonych środków finansowych na utwardzenie drogi.  

 

Kolejno Wójt Gminy przedstawił pismo Komisariatu Policji w Pyskowicach w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na zakup samochodu.   

 

Radna E. Sztyrc zwróciła uwagę, że dofinansowanie do zakup samochodu dla policji 

powinno być na poziomie 15 000 zł - 20 000 zł. 

 

Wójt Gminy poruszył sprawę wyznaczenia miejsca, gdzie prowadzony ma być handel przez 

rolników w związku z ustawą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez 

rolników.  

 

Rada Gminy zajęła stanowisko, aby miejsce do prowadzenia handlu zostało wyznaczone  

w Pławniowicach na placu za boiskiem sportowym lub też na placu w rejonie budynku straży.  

 

Następnie Wójt Gminy omówił pismo przedprocesowe mieszkańców ul. Astrów oraz  

ul. Wakacyjnej w Taciszowie dotyczące budowy sieci wodociągowej. 
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Rada Gminy podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie budowy sieci wodociągowej 

przy ul. Wakacyjnej i ul. Astrów w Taciszowie, nie wyrażając zgody na realizację powyższej 

inwestycji. 

 

Wójt Gminy omówił sprawę 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”. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu oraz przedstawieniu przez radcę prawnego możliwości 

działań, które mogą zostać podjęte przez gminę, Rada Gminy zajęła stanowisko  

o przygotowaniu na najbliższą sesję 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. 

Radny M. Strójwąs wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie pustostanu przed możliwością 

wzniecenia pożaru przy ul. Pyskowickiej w Łanach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił apel Sejmiku Województwa Śląskiego 

zachęcający do szczepień przeciwko COVID-19. 

 

Ad 12 

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 
 


