
RADA GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie _ !

Protokół Nr 32/2021

z XXXII sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyta się w dniu 14 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku

Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 14 .
Obecni na sesji:

-13 radnych według załączonej listy obecności
- sołtysi

- Grzegorz Domański- wójt gminy
- Anna Sekienda - z-ca wójta
- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gmin
- Grzegorz Więcławik - radca prawny
- pracownicy Urzędu Gminy w Rudnikach

l. Otwarcie sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka. Powitał obecnych na sesji
radnych, sołtysów, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika, radcę prawnego oraz obecnych
pracowników urzędu. Stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, podjęte na sesji
uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji

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



Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Aima Lach

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

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Rudniki.

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

Wyniki elosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: l, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

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

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

4. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXII/246/2021

Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXII/246/2021.

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

Wyniki imieime:
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Jarosław IVtarchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba



NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/246/2021 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 XXXII/247/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak zapytał czym jest podyktowana zmiana nazwy zadania w dziale 900
rozdział 90001?
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, że zmiana nazwy zadania jest podyktowana
złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXXII/247/2021

Wyniki ełosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imieime:
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/247/ 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 XXXII/248/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXXII/248/2021

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/248/2021 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 rok została podjęta.

d) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXII/249/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Grzegorz Dwornik czy wiąże się to ze zmianą stawek?
- pracownik UG Jolanta Kubat odpowiedziała, że przyjęcie regulaminu i nie wiąże się ze
stawkami opłat za wodę i ścieki ponieważ stawki są ustalane taryfą, którą zatwierdzają wody
polskie.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXII/249/2021

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

Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/249/2021 w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki została
podjęta.

e) w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - projekt uchwały Nr XXXII/250/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zapytał, czy są podjęte jakieś działania mające na celu ochronę
pozostałych pomników przyrody?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że jest przygotowywana inwentaryzacja, która
zostanie zlecona fachowcom, którzy wykonają ją pod kątem oceny dendrologicznej.
- radny Mariusz Stanek zapytał czy możemy poznać przybliżony termin kiedy taka opinia



zostanie wykonana?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że obecnie gmina jest na etapie przygotowywania
umowy.

Głosowano w sprawie:
w sprawie pozbawienia statusu pomnika pr2yrody - projekt uchwały Nr XXXII/250/2021

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

Wyniki imienne:
ZA (l 3)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/250/2021 w sprawie
pozbawienia statusu pomnika przyrody została podjęta.

f) w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -
komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „ Aktywna tablica" - projekt uchwały
NrXXXII/251/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Grzegorz Dwornik poprosił o przybliżenie programu.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, aktywna tablica jest programem, który już był
realizowany w poprzednich latach. Jego głównym celem jest doposażenie szkół w sprzęt w
zakresie rozwijania technologii informatycznej.
- radna Bogusława Kaczmarek zapytała, czy szkoły, które biorą udział w tym programie to
jedyne szkoły, które się zgłosiły czy były jakieś ograniczenia i irme szkoły nie mogły wziąć
udziału?
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że część szkół skorzystała już z tego programu.
- radny Andrzej Materak zapytał jakie to będzie miało przełożenie na sprzęt i jakie to mogą
być sprzęty?
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że zapotrzebowanie do tego programu
przygotowuje sobie każdorazowo dyrektor szkoły.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastmktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -
komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „ Aktywna tablica" - projekt uchwały
NrXXXII/251/2021



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

Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/251/2021 w sprawie przyjęcia
do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-
2024 - „ Aktywna tablica" została podjęta.

g) w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Poznaj
Polskę" - projekt uchwały Nr XXXII/252/2021

Głosowano w spj-awie:
w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Poznaj
Polskę" - projekt uchwały Nr XXXII/252/2021

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

Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/252/2021 w sprawie
przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Poznaj Polskę
została podjęta.

h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Rudniki, a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski
realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu - projekt uchwały Nr XXXII/253/2021



Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Rudniki, a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski
realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu - projekt uchwały Nr XXXII/253/2021

Wyniki slosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/253/2021 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudniki, a
Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania
publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu została podjęta.

i) w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata
2022-2030 - projekt uchwały Nr XXXII/254/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata
2022-2023 - projekt uchwały Nr XXXII/254/2021

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, 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)
Honorata Klimek, Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXII/254/2021 w sprawie
przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2022-2023
została podjęta.



5. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusii wzięli udział:
- radna Bogusława Kaczmarek złożyła podziękowania w imieniu mieszkańców za
zrealizowaną inwestycję, jaką jest droga łącząca Odcinek z Dalachowem oraz za wykonanie
pięknego postumentu na kapliczkę. Radna zapytała czy wiadomo kiedy nastąpi rozliczenie
inwestycji drogowej i czy przewidywane jest uroczyste otwarcie?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że odbiór techniczny drogi już był, natomiast jeśli
chodzi o uroczyste otwarcie to jeśli będzie taka wola społeczności lokalnej to jak najbardziej
może się takowe odbyć.
- radny Henryk Pakuła zapytał, czy jest możliwe, żeby wywóz czarnych koszy w miesiącach
zimowych odbywał się dwa razy a w miesiącach letnich raz. Radny przypomniał temat drzew,
znajdujących się w parku w Bugaju oraz zapytał co się dzieje w temacie przedłużenia
chodnika. Na koniec wypowiedzi radny w imieniu mieszkańców podziękował za
zamontowane lampy.
- wójt Grzegorz Domański w na początku wypowiedzi odniósł się do pierwszego zapytania i
wyjaśnił, że przepis mówiący o częstotliwości wywozu śmieci został narzucony z góry.
Obecnie gmina w ogłoszonym przetargu na wywóz odpadów, nie zamieściła takowego
zapisu, więc wracamy do jednokrotnego odbiom śmieci przez cały rok. Następnie
poinformował, że do końca 2021rok zostanie wykonany chodnik wraz z oświetleniem.
- radny Karol Włóka zaczął swą wypowiedź od podziękowań. Podziękował za szybką
interwencję i wyrównanie drogi przy boisku. Następnie zapytał kiedy odbędzie się spotkanie z
mieszkańcami Chwiły, Porąbek, Faustianki oraz jak obecnie wygląda sprawa dot. ścieżki
rowerowej i cegielni?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że spotkania z mieszkańcami będą, w najbliższym
czasie zostanie przedstawiony terminarz takich spotkań. Odnosząc się do tematu ścieżki wójt
powiedział, że budowa ścieżki nie jest łatwą inwestycją, ale została zgłoszona do polskiego
ładu i obecnie czekamy na rozstrzygnięcie.
- radna Aneta Szczęsna-Kałwak poprosiła o polepszenie nawierzchni drogi „pod lasem" w
kierunku szkoło, poprzez dosypanie kamienia.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że utwardzenie drogi nastąpiło wiosną i zostało
poprawione przy remoncie drogi powiatowej .
- radny Grzegorz Dwornik zapytał czy w ostatnim czasie pojawiły się jakieś nowe informacje
na temat drogi powiatowej przez Zytniów i boiska wielofunkcyjnego.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że z informacji uzyskanych od starosty wiemy, że
wniosek został przygotowany i został złożony. Dodatkowo wniosek ten został złożony
również do polskiego ładu. Natomiast jeśli chodzi o budowę boiska to czekamy na pojawienie
się szansy na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
- radny Mariusz Stanek zapytał, czy znane są daty rozstrzygnięcia pierwszego etapu polskiego
ładu.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że żadne terminy nie są znane i cały czas czekamy
na rozstrzygnięcie.
- radny Mariusz Stanek zapytał wójta czy odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad i co na nim postanowiono?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że spotkanie miało miejsce, uczestniczyli w nim
także pracownicy urzędu pan Wicher i pani Kubat.
- radny Mirosław Woźny na początku podziękował w imieniu dzieci i ich rodziców za
odnowienie przystanku autobusowego. Następnie przypomniał prośbę o dodatkowy
przystanek dla dzieci oraz zapytał czy były przeprowadzone jakieś rozmowy na temat drogi
Bobrowa- Borek?



- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że w przyszłym tygodniu wraz z pracownikiem
urzędu jedzie na spotkanie z dyrektorem powiatowym zarządu dróg i kwestia tej drogi
zostanie również tam poruszona.
- radna Ewa Orzeszyna w imieniu całej społeczności wsi Dalachów podziękowała za lampę,
która stanęła przy przystanku autobusowym.
- radny Mariusz Stanek zapytał, kiedy można spodziewać się rozpoczęcia prac przy drugiej
części przepustu przy ul. Narutowicza?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że jeszcze w tym roku zostanie zakupiony materiały
i jeśli pogoda i czas na to pozwolą to pracę rozpoczną się jeszcze w tym roku, a jeśli nie w
tym to z początkiem przyszłego roku.
- radny Henryk Pakuła zapytał czy będzie kontynuacja przedsięwzięcia przewozów
autobusowych dla osób starszych oraz na jakim etapie jest dokumentacja dotycząca drogi w
Bugaju? Radny poruszył także temat wycinki dwóch drzew, które bardzo przeszkadzają
mieszkańcom.
- wójt Grzegorz Domański w pierwszej kolejności odniósł się do problemu z drzewami.
Wyjaśnił on, że drzewa rosną w pasie drogi powiatowej i zarządcą jest powiat, który decyduje
czy drzewa powinny być usunięte czy nie, gmina niestety nie może tutaj nic zrobić. Następnie
wójt odniósł się to przejazdów autobusowych mówiąc, że gmina będzie chciała aby ten
projekt był kontynuowany. Jeśli natomiast chodzi o drogę, to etap związany z
uregulowaniami prawnymi praktycznie dobiega do końca a wniosek będzie składany do
następnego naboru z funduszu rozwoju dróg.
- radny Mariusz Stanek zapytał czy jest jakaś platforma na której mieszkańcy mogą składać
swoje pomysły jak zagospodarować budynki po dawnym SKR-e?
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że drzwi do urzędu są otwarte i każdy zarówno
radny czy też mieszkaniec może przyjść i podzielić się swoim pomysłem.
- radny Mariusz Stanek podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wykonania budżetu za I
półrocze 2021 r.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odniosła się do wypowiedzi radnego wyjaśniając, że
specyfiką wydatków inwestycyjnych jest to, że są to wydatki wieloetapowe i zawsze początek
roku czy pierwsze półrocze roku to jest okres przygotowania inwestycji pod względem
formalnym natomiast faktyczne wydatki są realizowane w dmgiej połowie roku.
- przewodniczący rady Jarosław Marchewka odczytał pismo od pana Krzysztofa Birleta
jednego z najemców budynku po dawnym SKR.
- radny Andrzej Materak poprosił wójta by powiedział coś na temat rewitalizacji budynku
Wiejskiego Centrum Kultury w Zytniowie.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że jeśli chodzi o budynek OSP w Zytniowie były
przeprowadzone oględziny w jakim stanie jest budynek. Będzie przygotowany projekt pod
kątem możliwości pozyskania pieniędzy z programu rewitalizacji.
- przewodniczący rady Jarosław Marchewka podziękował za udział w mszy dożynkowej.
- radna Bogusława Kaczmarek nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi dot. czynunego
udziału mieszkańców w obradach sesji , stwierdziła, że skoro planowane są spotkania wójta z
mieszkańcami to tam każdy mieszkaniec może przyjść i przedstawić swoje problemy.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się



porządku obrad XXXII sesji rady zamyka sesję o godz.1605 wypowiadając formułę
„Zamykam XXXII sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY
R^y Gminy Rudniki,.

^^'•^^c^e
Jarosław Marchewka


