
RADA GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie Protokół Nr 30/2021

z XXX sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyta się w dniu 29 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku

Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 12°°.
Obecni na sesji:

-12 radnych według załączonej listy obecności
- sołtysi

- Grzegorz Domański- wójt gminy

- Anna Sekienda - z-ca wójta

- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy

- Joanna Bryś - sekretarz gminy

- Małgorzata Preś - kierownik GOPS w Rudnikach
- Ardakiusz Spodymek- dyrektor GOKSiR w Rudnikach
- pracownicy Urzędu Gminy 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, sekretarz gminy, kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach, dyrektora Gminnego Ośrodku Kultury
Sportu i rekreacji w Rudnikach, obecnych pracowników urzędu oraz radcę prawnego.
Stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, podjęte na sesji uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXX sesji



Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Dwornik, Anna Lach, Dariusz Zaręba

Rada 12 głosami „za" przyjęła porządek obrad XXX sesji rady gminy.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Rudniki.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Rudniki..

Wyniki stosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Dwornik, Anna Lach, Dariusz Zaręba

Rada 12 głosami „za" przyjęła protokół z XXIX sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Raport Wójta o stanie Gminy.

Głos zabrał wójt gminy. Poinformował, że w raporcie zostały zawarte wszystkie
najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej gminy.

5. Debata o stanie Gminy.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak odniósł się do inwestycji, która nie uzyskała dofinasowania w
2020roku a mianowicie o budowę boiska wielofunkcyjnego w Zytniowie. Radny zapytał, czy
nie byłoby stosownym poszukać innego źródła dofinansowania. Odpowiedzi udzielił Adam
Wiktor wyjaśniając, że na dzień dzisiejszy jest to jedyne źródło, do którego można było
złożyć wniosek a wniosek został złożony już po raz trzeci.
- radny Mariusz Stanek podkreślił, że w raporcie brak jest informacji na temat gazyfikacji
naszej gminy. Radny zapytał co się dzieje z projektem, który nazwany jest „ wykorzystanie



odnawialnych źródeł energii w jednostkach oświatowych". Radny zadał również pytanie jak
wygląda bezpieczeństwo funkcjonowania firm na naszym terenie odnosząc się do ostatnich
podwyżek czynszu za wynajem lokali oraz co dalej w temacie ścieżek rowerowych.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że jeśli chodzi o gazyfikacje, to były prowadzone
rozmowy z firma Duon, która na początku była zainteresowana naszą gminą, jednakże po
pewnym czasie się wycofała. Wójt dodał, że w tym roku będzie rozmawiał z dmga firmą,
która inwestowała w Krzepicach. Na kolejne pytanie radnego odpowiedział pracownik Adam
Wiktor, informując, że gmina już dwukrotnie składała wniosek o dofinansowanie
wykorzystania oze w jednostkach oświatowych, jednak póki co nie udało się uzyskać owego
dofinansowania, dodają, że urząd przygotowuje wniosek do złożenia polskiego ładu.
Następnie głos zabrał ponownie wójt gminy informując, że w dniu jutrzejszym wybiera się na
spotkanie go Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i będziemy z nimi rozmawiać
na temat ścieżek rowerowych.
- radny Mariusz Stanek zwrócił uwagę na fakt, że przy inwestycjach drogowych nie ma
podanych żadnych terminów m,in. terminu zakończenia prac, przystąpienia do przetargu lub
później do budowy. Radny zapytał również dlaczego gmina nie załatwia inwestycji
drogowych decyzjami z RIT.
- pracownik Jolanta Kubat wyjaśniła, że nie każdą drogę można zrobić z RIT-em a poza tym
wykonanie drogi z RIT-emJest bardzo kosztowne.
- radny Mariusz Stanek zapytał również czym spowodowane jest to, że w szkole w
Dalachowiejest zatrudnionych najwięcej osób a szkoła ta ma mniej uczniów niż szkoła w
Jaworznie?

- z-ca wójta Anna Sekienda wyjaśniła, że w szkole w Dalachowie są dwa podwójne roczniki,
dwa odziały klasy 7 i 8, prowadzona jest również klasa sportowa. Pani zastępca dodała także,
że w liczbie osób zatrudnionych znajdują się osoby, które przebywają na wszelkiego rodzaju
urlopach takich jak macierzyński czy urlop dla poratowania zdrowia.
- radna Ewa Orzeszyna zapytała, czy urząd powróci do realizacji programu nauki pływania?
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że program ten był zrealizowany przez
wojewódzki związek LZS w Opolu i nie wiemy czy program też zostanie wznowiony. Wójt
dopowiedział, że od nowego roku będziemy chcieć wprowadzić naukę pływania dla
najmłodszych dzieci, byłoby to finansowane z budżetu gminy. Radna zapytał także, na jakim
etapie są prace rekultywacyjne na terenie składowiska odpadów?
- pracownik Jolanta Kubat odpowiedziała, że aktualnie jest przerwa ponieważ została
ukształtowana czasza składowiska z odpadów, a odpady te osiadają i taki stan będzie do
jesieni. Następnie zostaną powtórzone pomiary, żeby sprawdzić czy zostały osiągnięty
odpowiednie wysokości i w dalszych krokach rozpocznie się nasadzanie ale to już będzie
prawdopodobnie w przyszłym roku.
- radny Andrzej Materak zapytał czy jest zainteresowanie naszymi terenami inwestycyjnymi?
- pracownik Adam Wiktor odpowiedział, że zainteresowanie nie jest zbyt wielkie. Dodał, że
teren inwestycji został zgłoszony do konkursy „Grunt na medal"
- radny Mariusz Stanek poruszył temat oświetlenia. Wspomniał, że na ulicy Zakątnej oraz
Przechodniej nie ma ani jednej lampy a tam mieszkają osoby. Radny zapytał czy będzie jakaś
reakcja w tym temacie?
- pracownik Jolanta Kubat wyjaśniła, że urząd jest po zapytaniu ofertowym i po podpisaniu
umowy na realizację doświetlenia na terenie gminy lampami hybrydowymi i solarnymi,
natomiast jeśli chodzi o lokalizację to jest 15 takich miejsc.
- radny Andrzej Materak pogratulował dyrektorowi GOKSiR inicjatywy pod nazwą „kino pod
chmurką".



Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

6. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny
2021/2022 - projekt uchwały Nr XXX/235/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny
2021/2022 - projekt uchwały Nr XXX/235/2021.

Wyniki stosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imieime:
ZA (12)
Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Dwornik, Anna Lach, Dariusz Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXX/235/2021 w sprawie określenia
średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2021/2022 została podjęta.

b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - projekt uchwały
NrXXX/236/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - projekt uchwały
NrXXX/236/2021.

Wyniki słosowania
ZA: 11, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (l l)
Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna
Wojtal, Mirosław Woźny
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Dwomik, Anna Lach, Dariusz Zaręba



Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXX/236/2021 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania została podjęta.

Głos zabrał wójt gminy, podziękował za udzielone mu wotum zaufania

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXX/237/2021

W dyskusji wzięli udział:
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, radnym z jakiego powodu otrzymali projekt
ostateczny uchwały a mianowicie zmiany zaszły w przedsięwzięciu zakup usług odbioru
odpadów komunalnych utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
- radny Andrzej Materak zapytał co dokładnie kryje się pod zadaniem zapewnienie
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej
GOPS?
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że na chwilę obecną nie jest jeszcze
wiadomo co to konkretnie będzie, być może będzie to jakiś podjazd.
- radny Mariusz Stanek zapytał na co konkretnie przeznaczone są pieniądze mówiące o
zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i usług w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi?
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że należałoby o to zapytać panią kierownik
GOPS.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXX/237/2021.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Woj tal, Mirosław Woźny
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Dwornik, Anna Lach, Dariusz Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXX/237/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

I

d) w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXX/238/2021



Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXX/238/2021.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Hemyk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Dwornik, Anna Lach, Dariusz Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXX/238/2021 w sprawie zmian w
.. Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" została podjęta.

e) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXX/239/2021

W dyskusji wzięli udział:
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak poinformowała, że w paragrafie trzecim przy zadania zakup
materiałów powinna być kwota 41.800zł.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXX/239/2021.

Wyniki stosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (l 2)
Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Woj tal, Mirosław Woźny
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Dwomik, Anna Lach, Dariusz Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXX/239/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok została podjęta.

f) w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na
skargę Prokuratura Rejonowego w Oleśnie - projekt uchwały Nr XXX/240/2021



•)

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak oświadczył, że jest zniesmaczony i zdegustowany ową skargą.
GiosowaniLw sprawie:
w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na
skargę Prokuratura Rejonowego w Oleśnie - projekt uchwały Nr XXX/240/2021.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Dwornik, Anna Lach, Dariusz Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXX/240/2021 w sprawie wniesienia
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Prokuratura
Rejonowego w Oleśnie została podjęta.

7. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
Na początku głos zabrał wójt gminy, który odniósł się do sytuacji, która miała miejsce dwa
tygodnie temu w sobotę, a mowa o czasowych zanikach dopływu wody w niektórych
miejscowościach. Następnie wójt poinformował, że koszenie rowów jest już na ukończeniu.
Poinformował on również, że będzie dokończony- przedłużony chodnik pomiędzy
Cieciułowem a Bugajem. Wójt wspomniał także, że nad zalewem w Młynach powstała plaża
waz z przebieralnią.
- z-ca wójta Anna Sekienda poinformowała, że nasza gmina uzyskuje coraz lepsze rezultaty w
spisie ludności a główną przyczyną tych zmian są mobilne biura spisowe, które działają na
terenie całej gminy. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego odnośnie szczepień,
mówiąc, że nasza gmina jest na drugim miejscu w powiecie jeśli chodzi o ilość osób
zaszczepionych.
- sołtys wsi Julianpol wyraził swoje niezadowolenie z powodu nieudolnej naprawy drogi oraz
z powodu braku działań ze strony gminy jeśli chodzi o poprawę stanu drzew, które uznane są
za pomniki przyrody.
- radny Henryk Pakuła podziękował pani zastępcy za udzielenie odpowiedzi na jego pytanie z
ostatniej sesji. Radny poprosił, wójta o utwardzenie drogi dojazdowej do państwa Skowronek.
gdyż po ostatnich deszczach stan drogi jest bardzo złych a przejazd jest bardzo utrudniony.
Radny zwrócił się także do wójta z prośbą by w przyszłości pomyśleć o chodniku przy drodze
Bugaj Stary - Zytniów.
- radny Karol Włóka zapytał kiedy mogłoby się odbyć spotkanie z mieszkańcami Chwił,
Faustianki oraz Porąbek oraz czy problem z dostarczeniem wody może się jeszcze powtórzyć.
- radny Mirosław Woźny miał kilka spraw. Zapytał czy jest możliwość zamontowania
tabliczek z numerami posesji przy dojazdach, gdyż numeracja jest bardzo porozrzucana i np.
karetki pogotowia mają problemy z dojechaniem pod wskazany adres. Poprosił wójta by



pracownicy sekcji komunalnej naprawili uszkodzony chodnik oraz jeśli jest to możliwe
załatali dziurę w drodze w kierunku boiska sportowego. Radny zgłosił również, że przystanek
autobusowy z którego głównie korzystają dzieci jest w bardzo złym stanie i zapytał czy
można coś z tym zrobić? Na koniec radny zapytał, czy jest możliwość, połączenia drogi
Bobrowa- Borek by autobus szkolny nie musiał nawracać. Radny powiedział także, że do pani
sołtys trafiło pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że została przyznana dotację na
budowę drogi Bobrowa -Cieciułów -Rudniki, w związku z tym radny zapytał o jaki kawałek
drogi dokładnie chodzi.
- wójt Grzegorz Domański na początku wyjaśnił, że jeśli chodzi o budowę drogi to mowa o
kawałku drogi od kościoła w Cieciułowie do skrzyżowania w stronę Rudnik. Natomiast
wszystkie zgłoszone sprawy zostaną przekazane pracownikom i powinny zostać
zrealizowane.
- radna Aneta Szczęsna-Kałwak poprosiła o przycięcie gałęzi drzewa, które rośnie przy
drodze w Odcinku w miejscu wyjazdu na drogę powiatową, oraz o przycięcie gałęzi przy
drodze obok torów przy wyjeździe na drogę krajową. Radna zgłosiła również, że w pobliżu
miejsca jej zamieszkania są pozapychane studzienki kanalizacyjne.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że zgłoszone sprawy zostaną zgłoszone do sekcji
komunalnej.
- radna Ewa Orzeszyna w imieniu mieszkańców zapytała w jakim celu mieszkańcy mają
wypełnić deklaracje odnośnie szamb i przydomowych oczyszczalni oraz gdzie te dane będą
\vy korzy stanę, dodatkowo radna zapytała co się dzieje z inwestycją budowy parku.
- wójt Grzegorz Domański poinformował, że jeśli chodzi o budowę parku do inwestycja
została zgłoszona do dofinansowania aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie. Natomiast jeśli o
deklaracje jest to wymóg ustawowy, ale mieszkańcy nie muszą się niczego obawiać.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się
porządku obrad XXX sesji rady zamyka sesję o godz.144 wypowiadając formułę „Zamykam
XXX sesję Rady Gminy Rudniki".
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