
TS-ADA GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie

Protokół Nr 28/2021

z XXVIII sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku

Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 13 .
Obecni na sesji:

-13 radnych według załączonej listy obecności
- sołtysi

- Grzegorz Domański- wójt gminy
- Anna Sekienda - z-ca wójta

- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy

- Małgorzata Preś - kierownik GOPS w Rudnikach
- Grzegorz Więcławik - radca prawny

l. Otwarcie sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka. Powitał obecnych na sesji
radnych, sołtysów, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika, kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudnikach oraz radcę prawnego. Stwierdził, że w sesji bierze udział 13
radnych, podjęte na sesji uchwały są prawomocne.
Następnie poprosił wszystkich o powstanie by uczcić minutą ciszy zmarłego pana Adama
Sasa, który pełnił ńinkcję radnego przez 20 lat oraz burmistrza Gminy Gorzów Śląski pana
Artura Tomalę.

2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek formalny do porządku obrad, poprzez dodanie
do porządku dodatkowej uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie
wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego.
Przewodniczący poinformował radnych, że w pierwszej kolejności odbędzie się głosowanie
ręczne dot. przyjęcia zmiany porządku obrad. Rada jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem
zmiany porządku obrad. Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.



po przerwie

Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad nowym porządkiem obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna,
Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka,
Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Dwomik, Honorata Klimek

Rada 13 głosami „za" przyjęła porządek obrad XXVIII sesji rady gminy.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Rudniki.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Rudniki

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wymki imienne:
ZA (13)
Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna,
Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka,
Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Dwornik, Honorata Klimek

Rada 13 głosami „za" przyjęła protokół z XXVII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXVIII/221/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek dopytał panią skarbnik czy kwota 400 000 tyś. zł nadwyżki
budżetowej będzie przeznaczona na finansowanie nowych inwestycji?
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że jest to kwota na pokrycie zmian, które



będą podejmowane na dzisiejszej sesji.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXVIII/221/2021

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna,
Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka,
Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Dwornik, Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXVIII/221/2021 zmieniająca
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

b) w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku"- projekt
uchwały Nr XXVIII/222/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku"- projekt
uchwały Nr XXVIII/222/2021

Wyniki 2łosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna,
Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka,
Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Dwornik, Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXVIII/222/2021 w sprawie zmian
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" została podjęta.

c) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXVIII/223/2021
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXVIII/223/2021



Wyniki stosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna,
Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka,
Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Dwornik, Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXVIII/223/2021 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2021 rok została podjęta.

d) w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego
programu „ Posiłek w szkole i w domu"- projekt uchwały Nr XXVIII/224/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak zapytał na co konkretnie będą przeznaczone środki w Szkole
Podstawowej w Zytniowie?
- zastępca wójta Anna Sekienda wyjaśniła, że środki będą przeznaczone na doposażenie
miejsc spożywania posiłku i doposażenie kuchni, która przygotowuje posiłki.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego
programu „ Posiłek w szkole i w domu"- projekt uchwały Nr XXVIII/224/2021

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna,
Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka,
Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Dwornik, Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXVIII/224/2021 w sprawie
przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu
.. Posiłek w szkole i w domu" została podjęta.

e) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - projekt uchwały
NrXXVIII/225/2021



Głosowano w sprawie:
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - projekt uchwały
NrXXVIII/225/2021

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna,
Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka,
Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Dwornik, Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXVIII/225/2021 w sprawie uznania
petycji za niezas ługującą na uwzględnienie została podjęta.

f) w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy
o pracę warunków pracy i płacy radnego

Przed głosowaniem przewodniczący poinformował, że w głosowaniu nie bierze udział radny
Damian Sowa, ponieważ głosowana uchwała dotyczy jego osoby.

Głosowano w sprawie:
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o
pracę warunków pracy i płacy radnego - projekt uchwały Nr XXVIII/226/2021

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna,
Henryk Pakuła, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal,
Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Dwornik, Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXVIII/226/2021 w sprawie
odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę
warunków pracy i płacy radnego została podjęta.



5. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak zapytał o stwierdzenie, które napisane jest w dokumencie, „że
ośrodek nie spełnia warunków ustawowych w zakresie liczby pracowników socjalnych" jeśli
tak to czy są jakieś poczynione działania w kierunku tego żeby to wyprostować?
- kierownik GOP S Małgorzata Preś wyjaśniła, że działalność ośrodka pomocy społecznej to
nie tylko praca socjalna na ustawie o pomocy społecznej. Są jeszcze działania wynikające z
działań rządowych m.in. wypłacane wszelkie zasiłki rodzinne 500 plus ,300 plus, fundusze
alimentacyjne. Pani kierownik dodała, że ustawodawca w ustawie o pomocy społecznej
wskazuje, że w takich małych ośrodkach jak nasz musi być zatrudnionych trzech
pracowników socjalnych. Na chwilę obecną ośrodek ma dwóch pracowników socjalnych, w
tamtym roku po odejściu na emeryturę pracownika socjalnego została zatrudniona nowa
osoba, które w tym roku zostanie przekwalifikowana na pracownika socjalnego.
- radny Karol Włóka zwrócił uwagę, że w bilansie wiekowym nie ma podanej liczby
mieszkańców płci męskiej w wieku od 60-64 lat.

6. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zwrócił, się do wójta by powiedział zabranym jaka jest jego decyzja
w sprawie sprzedaży działek przy ulicy Targowe.
- wójt Grzegorz Domański wójt odpowiedział, że od ostatniej sesji nic się nie zmieniło. Nie
zostały podjęte żadne nowe działania. W dalszym ciągu będziemy przyglądać się sprawie,
czekamy również ja propozycje jak ten teren można zagospodarować.
- radny Henryk Pakuła zadał kilka pytań. Zapytał jak się ma sprawa z rozjazdem w Starym
Bugaju, czy starostwo podjęło jakieś działania w tej sprawie. Radny poruszył również temat
kanalizacji w Bugaju Nowym zapytał, czy jest możliwość i szansa by kanalizacją objąć
kolejne rodziny? Radny zwrócił także uwagę na problem dotyczący łabędzi nad zalewem w
Żurawiu, które na obrzeżach zalewu próbują zrobić sobie gniazdo.
- wójt Grzegorz Domański odniósł się w pierwszej kolejności do rozjazdu mówiąc, że nie
było jeszcze spotkania ze starostwem ale pamięta o sprawie i będzie nalegał by starostwo
poczyniło jakiejś kroki w tym temacie. Wójt powiedział, że do urzędu została już zgłoszona
sprawa łabędzi i zlecił on swoim pracownikom by w miarę możliwości zabezpieczyli
gniazdo.
- radny Mariusz Stanek zwrócił uwagę panu przewodniczącemu na formułę prowadzenia
dyskusji w tematach różnych. Mówiąc, że aktualne prowadzenie dyskusji jest bardzo
chaotyczne i następuje przeskakiwanie z jednego tematu na drugi nie kończąc dyskusji na
rozpoczęty wcześniej wątek.
- przewodniczący Jarosław Marchewka odczytał pismo Wójta Gminy Rudniki w sprawie
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2021. Odczytał również podziękowania
mieszkańców Julianpola za zrobienie drogi asfaltowej.
- wójt Grzegorz Domański poinformował, że w najbliższym czasie będą rozdawane maseczki
dla każdego mieszkańca. Wójt powiedział także, że został już rozstrzygnięty przetarg
dotyczący budowy szkoły w Jaworznie. Poinformował również mieszkańców Słowikowa i
IV[łynów że w najbliższym czasie na okres 4 miesięcy będzie wyłączona droga pod
wiaduktem, który będzie przebudowywany przez Polskie Koleje Państwowe.



- zastępca wójta Anna Sekienda zachęciła do wzięcia udziału w konkursie „Biało-czerwona
Majówka".
- radny Mariusz Stanek zapytał czy realizację projektu dot. zakupu i montażu widny w
Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach można przyspieszyć.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że czekamy na atrakcyjne dofinansowanie tego
projektu, gdyż na chwilę obecną winda nie jest nieodzowna.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się
porządku obrad XXVIII sesji rady zamyka sesję o godz.14 ° wypowiadając formułę
„Zamykam XXVIII sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY
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Jarosław Marchewka
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