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Protokół nr 45/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 08.03.2022 r., godz. 15.30   

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik  

  

Komisja 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 1,2  

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   

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Weronika Daniel 

Informatyk - Leszek Leloch 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Marszałek Województwa Śląskiego - Izabela Domagała 

Barbara Kubiak - Zastępca Dyrektora Departamentu Projektów Regionalnych  

 

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. Wystąpienie Marszałek Województwa Śląskiego Pani Izabeli Domogała na temat 

projektu "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit".  

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia  26 listopada 2020r. 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 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec                

w 2022 roku". 

8. Projekt uchwały w sprawie protestu przeciwko obniżeniu ilości godzin nauczania 

języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszenia wysokości subwencji 

oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego. 

9. 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. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do wystąpienia Marszałek Województwa Śląskiego 

Pani Izabeli Domogała na temat projektu "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit". 
 

Wójt Gminy poinformował, że wstępnie zadeklarował udział gminy w projekcie "LIFE 

Śląskie. Przywracamy błękit". Na posiedzenie stałych komisji Rady Gminy przygotowany 

został stosowny projekt uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, jednak 

nie uzyskały one akceptacji Rady Gminy w tym zakresie. Ponadto podkreślił, że Gmina 

Rudziniec jest na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o wymianę źródeł ciepła. W 2021 r. 

dofinansowana została wymiana 168 źródeł ciepła za kwotę około 1 300 000 zł. Natomiast na 

2022 r. zaplanowano wymianę 150 źródeł ciepła. Dodał, że w projekcie uczestniczy około 80 

gmin z terenu województwa śląskiego. Zwrócił uwagę, że rezygnacja naszej gminy z udziału 

w projekcie może być kłopotliwa.  

 

Marszałek Województwa Śląskiego poinformowała, że projekt "LIFE Śląskie. Przywracamy 

błękit" jest jedynym programem w Europie związanym z ochroną powietrza, w którym 

uczestniczy aż 90 podmiotów, z czego aż 80 to gminy samorządowe. Całkowita wartość 

projektu to 75 mln zł. Dodała, że umowa na realizację projektu podpisana została w lutym br. 

Następnie zachęciła gminę do uczestnictwa w projekcie "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit", 

a także przedstawiła korzyści płynące z uczestnictwa w tymże projekcie. 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Projektów Regionalnych szczegółowo przedstawiła 

założenia oraz budżet projektu "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit".  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wieloletnia praca gminy w zakresie 

wymiany źródeł ciepła doprowadziła do tego, że znaleźliśmy się na 16 miejscu w rankingu 

gmin. Zwrócił uwagę, że trudno byłoby teraz przekonać mieszkańców gminy do skorzystania 

z pomocy ekodoradcy, skoro dotychczas zostali zachęceni możliwością uzyskania 

dofinansowania do wymiany źródła ciepła ze środków pochodzących z budżetu gminy. 

Podkreślił również, że gmina przeznaczyła znaczącą ilość środków finansowych na ten cel.  

W naszej gminie program kontynuowany jest od wielu lat. Wymieniona została znacząca 

ilość źródeł ciepła, co wpłynęło na poprawę jakości powietrza. W związku z powyższym nie 

ma potrzeby finansowania przez okres trzech lat zatrudnienia ekodoradcy w gminie. Ponadto 

podkreślił, że trudno gminę Rudziniec stawiać w tym samym szeregu z gminami, które nie 

podjęły żadnych kroków w celu ograniczenia niskiej emisji.  
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Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r.                       

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rudziniec, który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówiła projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia  26 listopada 2020r.                      

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, który stanowi 

zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówiła projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2022 roku", który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówiła projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie protestu 

przeciwko obniżeniu ilości godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej 

oraz zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, który stanowi zał. nr 6 do 

nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 9 

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 7 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

Następnie odniósł się do sytuacji finansowej gminy. W pierwszej kolejności zwrócił uwagę, 

że od czasu rozpoczęcia się pandemii sytuacja jest bardzo dynamiczna. Kolejno przedstawił 
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działania, które miały pozytywny, jak i negatywny wpływ na budżet gminy. Poinformował, że 

w 2022 r. gmina weszła z nadwyżką skumulowaną w kwocie 9,5 mln zł. Z czego w budżecie 

gminy na 2022 r. zaangażowana jest kwota 6 mln zł. Na ten moment posiadamy nadwyżkę 

skumulowaną w kwocie 3,5 mln zł, którą mogą być finansowane wydatki nie znajdujące 

pokrycia w dochodach. Dodał, że w nadwyżce skumulowanej mieści się również tzw. 

nadwyżka operacyjna. Wysokość nadwyżki skumulowanej to około 20 mln zł, a nadwyżki 

operacyjnej około 1 195 000 zł. Zwrócił uwagę, że wydatki bieżące mogą być pokrywane 

jedynie z nadwyżki operacyjnej. W sytuacji, gdy dochody bieżące w postaci subwencji 

oświatowej ulegają zmniejszeniu o kwotę 753 246 zł, zmniejszeniu ulegnie również 

nadwyżka operacyjna. Na ten moment nadwyżka operacyjna wynosić będzie około  

400 000 zł. Dodał, że do końca roku pozostaje kwota 100 000 zł na wydatki bieżące, które są 

trudne do przewidzenia na dzień dzisiejszy. Przypomniał o podjętych w 2020 r. trudnych 

decyzjach, jak likwidacja dopłat do wody, czy ścieków w związku z koniecznością ratowania 

sytuacji finansowej gminy. Poinformował, że jeśli zmianie nie ulegną przepisy, to subwencja 

oświatowa na 2023 r. będzie niższa o około 2,8 mln zł.  

 

Wójt Gminy odniósł się do sytuacji finansowej gminy. Poinformował, że sytuacja finansowa 

naszej gminy jest zła. W budżecie gminy zabezpieczone są środki finansowe w wysokości             

6 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje. Jednak ze środków tych nie mogą zostać 

sfinansowane wydatki bieżące. Kolejno odniósł się do inwestycji rozbudowy Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Poniszowicach. Ponadto na dzień dzisiejszy nie ma możliwości likwidacji 

jakiejkolwiek szkoły, gdyż stosowne uchwały w tym zakresie muszą zostać podjęte do końca 

lutego. Nie ma również możliwości zmniejszenia wydatków na transport z uwagi na 

podpisaną umowę i dowóz uczniów do szkół. Istnieje możliwość rezygnacji z dopłaty do 

opłaty za śmieci. Stawki podatku nie mogą zostać zmienione w trakcie roku. Dodał, że 

również środki ze sprzedaży gruntu nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków 

bieżących. 

 

Radni odnieśli się do tematu wysokości subwencji oświatowej na rok 2022 oraz 2023. 

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę, że z uwagi na sytuację finansową gminy warto byłoby 

powrócić do koncepcji połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, gdyż przeprowadzona analiza wykazała korzystny wpływ takiego połączenia 

jednostek.         

 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że przeprowadzona analiza nie wykazała żadnych 

korzystnych aspektów z połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, a wręcz przeciwnie.   

  

Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o odstąpienie od współpracy 

w zakresie projektu "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit". 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 13  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych. 
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Wójt Gminy przedstawił jak wygląda sprawa uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo mieszkańców Rudzińca w sprawie remontu 

odnogi ul. Szkolnej w Rudzińcu oraz montażu solarnego punktu oświetleniowego, które 

stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek, iż na przedmiotowej drodze zostanie wykonany nowy dywanik asfaltowy, a montaż 

lampy solarnej należy sfinansować ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Trzech radnych nie oddało głosu. 

 

Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo sołtys sołectwa Kleszczów w sprawie wykonania 

odwodnienia ul. Klonowej, ul. Akacjowej, ul. Dębowej w Kleszczowie oraz odbudowy części 

ul. Stawowej w Kleszczowie. Pismo stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wprowadzenie do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rudziniec zadania 

polegającego na wykonaniu odwodnienia ul. Klonowej, ul. Akacjowej, ul. Dębowej                       

w Kleszczowie orz odbudowie części ul. Stawowej w Kleszczowie. 

 

Powyższy wniosek odrzucony przy: 

Za – 1 głos  

Przeciw – 12 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Radna E. Sztyrc przedstawiła wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa w dniu 10 lutego 2022 r. w sprawie nie uznania drzewa w Ligocie 

Łabędzkiej za pomnik przyrody. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

  

Ad 11 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym 

za udział.  

  

Na tym posiedzenie zakończono.  

   

Na tym protokół zakończono.   
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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 
 

 


