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Protokół nr 46/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 28.03.2022 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 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   

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

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 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rudziniec na rok 2022 i lata następne. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnień Wójtowi Gminy w związku                      

z wejściem w życie  przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

8. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec 

oraz sezonu kąpielowego w roku 2022. 

9. Sprawy bieżące. 
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10. 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. 

 

Wójt Gminy ustosunkował się do poszczególnych wydatków w budżecie gminy. 

 

Na posiedzenie przybył radny H. Targowski. 

 

Radny J. Lisok zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy koszt zakupu kontenerów na boisko LKS 

Poniszowice przekroczy określoną kwotę, zadanie nie powinno być realizowane.  

 

Na zadane w trakcie komisji zapytania dotyczące ww. projektu uchwały radnym została 

udzielona odpowiedź.  

 

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 2021r. 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. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

udzielenia upoważnień Wójtowi Gminy w związku z wejściem w życie  przepisów ustawy                          

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Na zadane w trakcie komisji zapytania dotyczące ww. projektu uchwały radnym została 

udzielona odpowiedź.  

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

określenia zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, który stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały oraz omówił sprawę pomocy dla uchodźców z Ukrainy 

przybywających na terenie naszej gminy.  
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Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 

2022, który stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy przedstawił wyniki postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Dostawa  

i montaż kotła na biomasę w Szkole Podstawowej w Kleszczowie". Poinformował, że złożona 

została jedna oferta na kwotę 295 200 zł. Natomiast w budżecie gminy na realizację zadania 

zabezpieczona jest kwota 178 650 zł. Ponadto wymiana pieca powinna zostać zrealizowana 

do dnia 30 sierpnia 2022 r. Z uwagi na zbyt wysoki koszt, postępowanie przetargowe zostało 

unieważnione. W dniu jutrzejszym zostanie ponownie ogłoszone.  

 

Skarbnik Gminy odniósł się do kwestii nie wyodrębniania w budżecie gminy środków 

finansowych w ramach tzw. funduszu sołeckiego.  

 

Radni szczegółowo omówili sprawę wyodrębniania w budżecie gminy środków finansowych 

w ramach tzw. funduszu sołeckiego.  

 

Następnie Wójt Gminy poinformował o rezygnacji z organizacji dożynek wojewódzkich na 

terenie naszej gminy. Kolejno przedstawił pismo LKS Start Kleszczów w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 24 000 zł                                

z przeznaczeniem na zakup kabin (wiat dla zawodników rezerwowych).  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radny sołectwa Bycina zapytał, kiedy 

będzie możliwość zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na budowę 

piłkochwytów na boisku sportowym w Bycinie.  

 

Radny T. Falfasiński przedstawił pismo OSP Rudziniec dotyczące zabezpieczenia                          

w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 23 000 zł z przeznaczeniem na zakup 

garażu blaszanego oraz utwardzenie podłoża pod garażem.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na konieczność powrócenia do tematu 

zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na termomodernizację OSP Słupsko.  

 

Skarbnik Gminy przedstawił kwestię podziału środków w ramach nadwyżki budżetowej.  

 

Radna J. Lisok zwrócił uwagę na konieczność zakupu ławek na boisko sportowe                          

w Pławniowicach. 

 

Radny M. Strójwąs wystąpił z wnioskiem o załatanie trzech dziur na ul. Młyńskiej w Łanach 

(naprzeciwko sklepu oraz na wysokości posesji nr 17 i 42). Kolejno wystąpił z wnioskiem                

o sprawdzenie dojazdu do posesji w byłym PGR (Pyskowicka 2/2), gdzie pomiędzy drogą 

gminną, a posesją posadzone są drzewa, które uszkadzają asfalt. 
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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 
 

 


