
RADA GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie Protokół Nr 33/2021

z XXXIII sesji Rady Gminy Rudniki

która odbyła się w dniu 26 października 2021 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 13 °5.
Obecni na sesji:

-14 radnych według załączonej listy obecności
- sołtysi

- Grzegorz Domański - wójt

- Anna Sekienda - z-ca wójta

- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy
- Grzegorz Więcławik- radca prawny

l. Otwarcie sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka. Powitał obecnych na sesji
radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika oraz radcę prawnego. Stwierdził, że w
sesji bierze udział 14 radnych, podjęte na sesji uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji.

Wójt zgłosił dwa wnioski formalne. Pierwszy wniosek formalny polegający na zmianie
kolejności głosowania w punkcie 4. Podpunkt f miałby zostać zmieniany na g a podpunkt g na
f. Dmgi natomiast mówił o wprowadzeniu do porządku obrad trzech dodatkowych uchwał.

Proponowany porządek obrad przed zmianami:

l. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXIII/255/2021;



b/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXXIII/256/2021;

c/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXXIII/257/2021;

d/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Rudniki- projekt uchwały Nr XXXIII/258/2021;

e/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt uchwały Nr XXXIII/259/2021;

f/ w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2021 na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki- projekt uchwały
NrXXXIII/260/2021;

g/zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki -
projekt uchwały Nr XXXIII/261/2021;

h/ w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025" - Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. - projekt uchwały
NrXXXIII/262/2021;

i/ w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu „ Laboratoria przyszłości"- projekt
uchwały Nr XXXIII/263/2021;

j/ w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXIII/264/2021.

5. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Po zgłoszonych wnioskach formalnych odbyło się głosowanie ręczne, za wprowadzeniem
zaproponowanych zmian do porządku obrad. Radni jednomyślnie tj. 14 głosami za przyjęli
zmiany.

Następnie odbyło się głosowanie nad nowym porządkiem obrad.

Porządek obrad po zmianach:

l. Otwarcie sesji.
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2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a.1 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwał}
NrXXXIII/255/2021;

b/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXXIII/256/2021;

c/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXXIII/257/2021:

d/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Rudniki- projekt uchwały Nr XXXIII/258/2021;

e/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt uchwały Nr XXXIII/259/2021;

f/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestni
zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki -
projekt uchwały Nr XXXIII/260/2021;

g/ w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2021 na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestni
zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki Nr XXXIII/261/2021;

h/ w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.(
na lata 2021-2025" - Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. - projekt uchwał}
NrXXXIII/262/2021;

i/ w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu
uchwały Nr XXXIII/263/2021;

?5Laboratoria przyszłości"- projekt

j/ w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXIII/264/2021,

k/ w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjny cli
na terenie Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXIII/265/2021;

1/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej - projekt uchwały Nr XXXIII/266/2021;

m/ w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób -
projekt uchwały Nr XXXIII/267/2021.



5. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji

Wyniki głosowania
/A: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

Wyniki imienne:
/.A (14)
(jrzegorz Dwornik, 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 (l)
1-Ionorata Klimek

Rada 14 głosami „za" przyjęła porządek obrad XXXIII sesji rady gminy.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Rudniki.

Głosowano w sprawie:
I:>rzyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Rudniki

Wyniki głosowania
/A: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: l, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

Wyniki imienne:
/A(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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Anna Lach
NIEOBECNI (l)
Honorata Klimek

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

lłrzewodniczący Rady Gminy ogłosił l 5 minut przerwy.



4. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXIII/255/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak zapytał czym spowodowane jest zmniejszenie wydatków o 230 000
na zadaniu budowa drogi dojazdowej odcinek Dalachów?
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że zmiana związana jest z rozliczeniem
ostatecznym inwestycji.

GLłosowanp w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXIII/255/2021

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/255/2021 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 XXXIII/256/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Grzegorz Dwornik miał pytanie odnośnie środków przeznaczonych na rewitalizację
wiejskiego centrum w Zytniowie. Zapytał czy środki te są przeznaczone na projekt.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXXIII/256/2021.

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



Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwomik, 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 (l)
llonorata Klimek

I:>rzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/256/2021 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 XXXIII/257/2021

Głosowano w sprawie:
'.v sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXXIII/257/2021

Wyniki głosowania
/A: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

Wyniki imienne:
7A (14)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-
Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Woj tal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (l)
llonorata Klimek

llrzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/257/2021 w sprawie zmian
\v budżecie gminy na 2021 rok została podjęta.

-l) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
;',a terenie Gminy Rudniki- projekt uchwały Nr XXXIII/258/2021

Głosowano w sprawie:
/.mieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Rudniki- projekt uchwały Nr XXXIII/258/2021

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

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław ^4archewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-
Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (l)
IIonorata Klimek



Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/258/2021 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Rudniki została podjęta.
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e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt uchwały Nr XXXIII/259/2021
Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt uchwały Nr XXXIII/259/2021
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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 (l)
Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/259/2021 zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakreśli
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi została podjęta.

k.

f) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki -
projekt uchwały Nr XXXIII/260/2021

Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie.
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do
gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki - projekt uchwał}
NrXXXIII/260/2021

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



Wymki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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 (l)
Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/260/2021 zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do
gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki została podjęta.

') w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2021 na sfinansowanie prac
•vonserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
'abytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki- projekt uchwały
-^rXXXIII/261/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2021 na sfinansowanie prac
Ivonserwatorskich, restauratorskich lun robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
/,abytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki- projekt uchwały
NrXXXIII/261/2021

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

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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 (l)
lonorata Klimek

i'rzewodniczacy Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/261/2021 w sprawie
iidzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2021 na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lun robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki została podjęta.

h) w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025" - Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. - projekt uchwały
NrXXXIII/262/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025" - Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. - projekt uchwały



NrXXXIII/262/2021

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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 (l)
Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/262/2021 w sprawie
przyjęcia do realizacji Programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025" - Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2.została podjęta.
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i) w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu „ Laboratoria przyszłości"-projekt
uchwały Nr XXXIII/263/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia do realizacji rządowego programu „ Laboratoria przyszłości"- projekt
uchwały Nr XXXIII/263/2021

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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 (l)
Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/263/2021 w sprawie
przyjęcia do realizacji rządowego programu „ Laboratoria przyszłości" została podjęta.

j) w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXIII/264/2021
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXIII/264/2021
Wyniki stosowania
ZA: 13, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wynikiimieime:
ZA (13)



Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
V[aterak, Ewa Orzeszyna, Hemyk Pakuła, Damian Sowa, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek
NIEOBECNI (l)
Honorata Klimek

I)rzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/264/2021 w sprawie zmiany
Statutu Gminy Rudniki została podjęta.

k) w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Rudniki-projekt uchwały Nr XXXIII/265/2021

ii losowano w sprawie:
•v sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na
lcrenie Gminy Rudniki-projekt uchwały Nr XXXIII/265/2021

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

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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 (l)
Honorata Klimek

1'rzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/265/2021 w sprawie
\vskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Rudniki została podjęta.

!) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
i-iublicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze
iiżyteczności publicznej - projekt uchwały Nr XXXIII/266/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej - projekt uchwały Nr XXXIII/266/2021

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



Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwomik, 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 (l)
Honorata Klimek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/266/2021 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
została podjęta.

m) w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób -
projekt uchwały Nr XXXIII/267/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób -
projekt uchwały Nr XXXIII/267/2021

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwomik, 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 (l)
Honorata Klimek

5. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłych dyrektorów placówek oświatowych ,szkół
podstawowych z terenu Gminy Rudniki, przedszkola oraz żłobka. Następnie głos zabrała pani
Anna Sekienda - zastępca wójta, która przedstawiła informacje o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2020/2021. Prezentowana prezentacja stanowi załącznik do
protokołu. Po zakończonej prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy pytanie zadał
radny Materak, zapytał z czego wynika skokowy wzrost wydatków środków własnych
poniesiony na oświatę. Odpowiedzi udzieliła Aleksandra Białkowska- kierownik Referatu
Oświaty, informują, że jest to kwota planowana, która na pewno nie zostanie w 100%
zrealizowana. Dodała, że na tą kwotę wpływ ma wiele składników, m.in. funkcjonowanie
żłobka, podwyżki wynagrodzenia minimalnego, wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Następnie
radny Dwornik poruszył temat boiska wielofunkcyjnego w Zytniowie, pytając, czyjego
budowy nie można zrobić z własnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.



6. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- wójt Grzegorz Domański poinformował, że nastąpiło rozstrzygnięcie wszystkich wniosków
które zostały złożone do programu Polski Ład. Jeden z trzech wniosków, które zostały
złożone przez gminę został zaakceptowany tj. OZE , a gmina otrzyma wsparcie w wysokości
3325000 zł. Następnie wójt podziękował sołtysom za zaangażowanie przy organizacji spotkań
wójt-mieszkańcy. Wójt przybliżył także, co będzie robione w najbliższym czasie: sekcja
komunalna przystąpi do drugiej części remontu rowu odprowadzającego wodę na ulicy
Keymonta; zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi w Ignachach i Młynach. Wójt
również wspomniał, że powiat jest po przetargu na remont drogi powiatowej w Cieciułowie, a
remont prawdopodobnie rozpocznie się wiosną 2022r. Rozpoczną się również pracę związane
/. przedłużeniem chodnika i oświetleniem przejść dla pieszych w miejscowości Bugaj. W
Di-zyszłym roku prawdopodobnie zostanie złożony projekt o dofinansowanie remontu drogi
.UTiinnej w Bugaju. Wójt przekazał także informację, że budowa sali gimnastycznej w
'ieciułowiejest na bardzo zaawansowanym etapie oraz, że rozpoczął się remont szkoły w
aworznie. Na koniec wójt w imieniu dyrektora GOKSiR w Rudnikach zaprosił na występy

.irtystyczne 11 listopada o godz. 15.00.
- radny Andrzej Materak przekazał komunikat, że dzień wcześniej odbyto się wspólne
l-iosiedzenie wszystkich komisji, na którym zostały szczegółowo omówione projekty uchwał,
dlatego dziś radni nie zadawali pytań do projektów uchwał.
- radny Mariusz Stanek poprosił, by w przyszłości informacje dotyczące raportu oświatowego
były radnym dostarczane z wyprzedzeniem a nie w dniu sesji. Następnie radny odniósł się do
/.miany dot. dostarczania dokumentów informujących sołtysów o sesji. Zaapelował by w
statucie zrobić korektę zapisu, ze względu na to iż nie każdy sołtys ma dostęp do internetu.
Radny poprosił także, żeby o ważnych rzeczach m.in. o spotkaniach wójta z mieszkańcanii
informować nie tylko za pośrednictwem internetu ale również w sposób tradycyjny czyli
przekazać taką informację sołtysowi, który poinformuje mieszkańców. Na koniec radny
zapytał czy jest możliwość zwiększenia w tym roku limitu odbioru śmieci budowlanych na
wysypisku?
- wójt Grzegorz Domański w pierwszej kolejności wyjaśnił, że każdemu sołtysowi zostanie
/ałożone konto pocztowe na gminnej domenie, na które będą przesyłane materiały na sesję, a
każdy sołtys otrzyma pomoc w zakresie logowania się do poczty. Następnie odniósł się do
problemu związanego z odpadami budowlanymi wyjaśniając, że faktycznie na ten rok limit
,i ę już skończył, a na chwilę obecną tmdno powiedzieć czy starostwo może ten limit
'większyć.
radny Mirosław Woźny w imieniu mieszkańców wsi Bobrowa poprosił o poprawienie stanu
-Irogi gminnej dojazdowej do pól w kierunku tzn. jaty. Radny w imieniu rodziców dzieci
chodzących do szkół podziękował za pozytywne rozpatrzenie ich prośby o dodatkowy
[irzystanek autobusowy.
- radny Henryk Pakuła poprosił o zamontowanie lampy na tzn. „ osiedlu Wieczorka", które
znajduje się pomiędzy Bobrową a Bugajem.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że trwają pracę nad budżetem na przyszły rok i to
od radnych poniekąd będzie zależeć ile pieniędzy zostanie przeznaczone na lampy
1-iybrydowe.
- radny Mariusz Stanek zapytał czy są już znane jakieś informacje odnoście Jazzu?
- z-ca wójta Anna Sekienda poinformowała, że spotkanie odbędzie się 4 grudnia.



7. Zamknięcie sesji.

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

PRZEWODNICZĄCY
Ra^ly Gminy Rudniki

Jarosław Marchewka
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