
RADA GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie Protokół Nr 29/2021

z XXK sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyła się w dniu 01 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku

Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 1340.
Obecni na sesji:

-15 radnych według załączonej listy obecności
- sołtysi

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

- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy
- Joanna Bryś - sekretarz gminy
- Grzegorz Więcławik - radca prawny

1. Ohvarcie sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka. Powitał obecnych na sesji
radnych, sołtysów, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika, sekretarz gminy oraz radcę
prawnego. Stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, podjęte na sesji uchwały są
prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji.

Wyniki glosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (15)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, 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

Rada 15 głosami „za" przyjęła porządek obrad XXIX sesji rady gminy.



3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Rudniki.

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

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (15)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, 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

Rada 15 głosami „za" przyjęła protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmiany przebiegu ulicy kaprala Mariana Sobczaka w Rudnikach - projekt
uchwały Nr XXIX/227/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany przebiegu ulicy kaprala Mariana Sobczaka w Rudnikach - projekt uchwały
NrXXIX/227/2021.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (15)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, 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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/227/2021 w sprawie zmiany
przebiegu ulicy kaprala Mariana Sobczaka w Rudnikach została podjęta.

b) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudniki- projekt uchwały
NrXXIX/228/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudniki- projekt uchwały
NrXXIX/228/2021



Wyniki stosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (15)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, 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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/228/2021 w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudniki została podjęta.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2020 rok - projekt uchwały Nr XXIX/229/2021

W^yskysji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat zarządzania finansami
gminnymi

Głosowano w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 rok - projekt uchwały Nr XXIX/229/2021

Wyniki stosowania
ZA: 14, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, Jarosław
Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Aneta
Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/229/2021 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2020 rok została podjęta.

d) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za
2020 rok - projekt uchwały Nr XXIX/230/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak odczytał protokół Nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z
dnia 11 maja 2021. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 175/2021 z



dnia 18 maja 2021r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020r.

Głosowano w sprawie:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za
2020 rok - projekt uchwały Nr XXIX/230/2021

Wyniki stosowania
ZA: 14, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

WynLki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, Jarosław
Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Aneta
Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/230/2021 z w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
została podjęta.

Po zakończonym głosowaniu głos zabrał Wójt Gminy Rudniki. Podziękował on za udzielone
mu absolutorium i powiedział, że absolutorium to efekt pracy wszystkich osób, które
pomagają w realizacji zadań.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXIX/231/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zapytał czym spowodowany jest wzrost inwestycji o 420 tyś. zł jeśli
chodzi o budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie?
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, że koszt inwestycji szacowany był na 4.400.000
tyś. zł, natomiast teraz cena spadła do 3.620.000 tyś. zł. Dodała, że niektóre roboty, które były
zaplanowane na 2022 rok zostaną przesunięte na rok bieżący, dlatego musimy zwiększyć
środki.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXIX/231/2021.

Wyniki stosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (l 5)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, Jarosław
iVIarchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz



Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz
Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/231/2021 z zmieniająca
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

f) w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXIX/232/2021

Wjlyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak poprosił, by zostało bliżej przedstawione nowe zadanie pt. „ Czyste
sumienie to nasz cel".
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak poinformowała, że jest to projekt edukacyjny, który
sprowadza się do organizowania konkursów ekologicznych. Pani skarbnik dodała, że z
projektu zostanie zakupiony pojemnik na elektrośmieci, który ma być umiejscowiony przy
centrum przesiadkowym w Rudnikach.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w,, Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXIX/232/2021

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (15)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, 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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/232/2021 w sprawie zmian w
„ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" została podjęta.

g) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXIX/233/2021
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXIX/233/2021.
Wyniki stosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienna
ZA (l 5)



Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, 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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/233/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok została podjęta.

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXIX/234/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zapytał, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do kogo
zwróciła się z prośbą o udostępnienie pisma od nauczycieli? Przewodnicząca komisji
odpowiedziała, że na temat pisma rozmawiała z panią sekretarz. Dodała także, że pismo
trafiło do urzędu już po posiedzeniu komisji dlatego nie było wzięte pod uwagę.
- radny Andrzej Materak zacytował część uzasadnienia stanowiący załącznik do uchwały,
mówiący, iż Wójt Gminy Rudniki nie złamał prawa w zakresie przekroczenia swoich
uprawnień co do działań jakie mógł podjąć w przedmiotowej skardze .
- radny Mariusz Stanek stwierdził, że źle się stało, że komisja złagodziła swoje uzasadnienie
- radca prawny Grzegorz Więcławik stwierdził, że w uzasadnieniu są dwa nielogiczne
wnioski. Pierwszy mówiący o tym, wójt nie złamał prawa i drugi mówiący, że wójt nie
wykonuje zadań by zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Głosowano w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXIX/234/2021.

Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (2)
Honorata Klimek, Mariusz Stanek
PRZECIW (11)
Bogusława Kaczmarek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk
Pakuła, Damian Sowa, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław
Woźny, Dariusz Zaręba
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Dwomik, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/234/2021 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki została odrzucona.

Z uwagi na fakt, że skarga została odrzucona przewodniczący rady zaproponował, by do
porządku obrad wprowadzić nową uchwałę mówiącą o tym, że skarga jest bezzasadna.
Następnie odbyło się głosowanie za wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Za zmianą
porządku obrad zagłosowało 11 radnych. Następnie radni głosowali nad nowym porządkiem
obrad. Za nowym porządkiem było 11 radnych.



Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie

Porządek obrad został poprawiony poprzez dodanie do niego w punkcie 4 litery I. W związku
z tym odbyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta
gminy Rudniki. Przewodniczący rady odczytał treść paragrafu l „ Skargę z dnia 15.04.2021r.
zarejestrowaną pod numerem OR. 1510.1.2021 na stanowisko Wójta Gminy Rudniki w
przedmiocie przydzielenia pomocy nauczyciela, uznaje się za bezzasadną".

i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXIX/235/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXIX/235/2021.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (l l)
Bogusława Kaczmarek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk
Pakuła, Damian Sowa, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław
Woźny, Dariusz Zaręba
PRZECIW (2)
Honorata Klimek, Mariusz Stanek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Dwornik, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXIX/235/2021 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki została przyjęta.

5. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- pracownik UG Anna Rychel poinformowała, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań, a na terenie urzędu został stworzony punkt do samospisu. Dodatkowo
członkowie Gminnego Biura Spisowego od 7 czerwca wyjdą w teren i zostaną utworzone
mobilne punkty spisowe.
- radny Grzegorz Dwornik zapytał, czy są nowe informacje na temat inwestycji związanej z
budową wielofunkcyjnego boiska w Zytniowie oraz czy są nowe informację w sprawie
remontu drogi powiatowej w Zytniowie?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że został powtórnie złożony wniosek i będziemy
czekać na odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o drogę, to wójt przyznał rację, że na chwilę
obecną jest to najgorsza droga powiatowa w powiecie, dodając, że dokumentacja jest
przygotowana do złożenia.
- radny Henryk Pakuła zapytał jak wygląda sytuacja z drogą w Bugaju, czy będzie



kontynuacja budowy chodnika oraz kiedy zacznie się wykaszanie poboczy? Radny zgłosił
również problem pustych drzew znajdujących się na terenie należącym do dworku w Bugaju.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że jeśli chodzi o drogę to jesteśmy już na końcu
uregulowań prawnych i będzie zlecone wykonanie zrobienia projektu. Natomiast jeśli chodzi
o chodnik, to prawdopodobnie w czerwcu odbędzie się spotkanie ze starostą, na którym
omówimy zakres działań. Wójt poinformował radnego, że w sprawie drzew należy się
skontaktować z pracownikiem urzędu panią Anną Fuks, natomiast wykaszanie rowów jest już
rozpoczęte.
- radny Karol Włóka zapytał, kiedy ewentualnie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w
sprawie budowy chodnika oraz jak wygląda aktualnie sytuacja z Cegielnią? Radny poprosił
także by polepszyć stan drogi dojazdowej przy boisku LZS Rudniki.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że chciałby się spotkać z Generalną Dyrekcją Dróg
i porozmawiać z nimi o zakresie działań i następnie spotkać się z mieszkańcami i przedstawić
im konkretne propozycje. Jeśli chodzi o sprawę z Cegielnią, to tutaj sprawa już trochę trwa.
Wszystko wskazuje na to, że obecny operat szacunkowy stracił swoją ważności i będzie on
robiony od nowa na co nie mamy żadnego wpływu.
- radna Bogusława Kaczmarek poinformowała, że w miejscowości Odcinek jest
zapotrzebowanie do dodatkowy przystanek autobusowy i zapytała kiedy taki wniosek
powinien zostać złożony, żeby został uwzględniony przy planowaniu nowych tras
autobusowych?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że jeśli chodzi o planowanie nowych tras to po
wakacjach rozpoczną się pracę i brane będą pod uwagę wszystkie złożone zgłoszenia.
- radna Honorata Klimek zapytała o kwestię związaną z kanalizacją Młyny - Łazy, kiedy
będzie właściwy projekt oraz kiedy zostanie ogłoszony przetarg?
- wójt Grzegorz Domański powiedział, że projektant rozmawiał już z mieszkańcami i
nakreślił wstępną koncepcję. Natomiast jeśli chodzi o przetarg to nastąpi to dopiero gdy
zostanie złożony projekt a to trochę potrwa.
- radny Andrzej Materak podziękował za pomoc przy utwardzaniu terenu przy szatni LZS
Zytniów oraz za pomoc w rozsypaniu piasku na płycie stadionu wiejskiego w Zytniowie.
- zastępca wójta Anna Sekienda poinformowała, że od l września żłobek będzie miał komplet
dzieci.
- wójt Grzegorz Domański poinformował, że tegoroczne święto plonów odbędzie się w takiej
samej fonniejak zeszłym roku, sołectwa i straże będą zaproszone do kościoła. Dodał, że
pętla rudlicka została przeniesiona na 4 września br., a 15 sierpnia odbędzie się bieg wilczym
tropem.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się
porządku obrad XXIX sesji rady zamyka sesję o godz.15 wypowiadając formułę „Zamykam
XXIX sesję Rady Gminy Rudniki

PRZEWODNICZĄCY
Ra^y Gminy Rudniki
/^u^^e^^<-c^
•Jarosław Marchewka


