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Protokół nr 11/22 

z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Data i czas posiedzenia: 07.04.2022 r., godz. 11.00  

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

                                     Ewa Sztyrc 

 

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 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa otworzyła posiedzenie  

i przystąpiła do sprawdzenia kworum. Oświadczyła, że na 8 członków komisji w posiedzeniu 

uczestniczyło 8 osób, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, lista 

obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu. Kolejno powitała obecnych na posiedzeniu. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof Obrzut  

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter 

Radny sołectwa Rudziniec - Tomasz Falfasiński 

Radny sołectwa Bycina - Sebastian Kałuża 

Radny sołectwa Pławniowice - Joachim Lisok 

Radny sołectwa Rudno - Sebastian Böhm 

Radny sołectwa Łącza - Sebastian Kancy 

Radna sołectwa Rudno - Magdalena Stochaj 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Ad 3 
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła  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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok w zakresie 

działania Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad 4 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do analizy 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok w zakresie działania 

Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

 

Skarbnik Gminy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok 

w zakresie działania komisji, tj. dział 010 "Rolnictwo i  łowiectwo" oraz dział 900 

"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska". 

 

W omówionym zakresie nie zgłoszono żadnych zapytań.  

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z zapytaniem, kiedy przygotowany zostanie projekt uchwały 

dotyczący wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. 

 

Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały przygotowany zostanie prawdopodobnie  

w miesiącu czerwcu. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy dofinansowanie to będzie 

obowiązywało od 2023 r.   

 

Ad 6 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa podziękowała zebranym za udział. 

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

 

 

………………………..                                        .……………………………………………… 
Data i podpis protokolanta                                            Data i podpis Przewodniczącej Komisji ds. Ochrony  

                                                                                                  Środowiska i Rolnictwa 


