
RADA GMINY
RUDNIKI

Protokół Nr 34/2021

z XXXIV sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyta się w dniu 30 listopada 2021 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
Sesja rozpoczęła się o godz. 1305.
Obecni na sesji:

- 12 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 12 radnych, podjęte na sesji uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji.

Wójt zgłosił wniosek formalny, polegający na wprowadzeniu do porządku uchwał dwóch
dodatkowych uchwał. Przed głosowaniem głos zabrała również radna Anna Lach pytając czy
uchwałę w sprawie wysokości diet radnych, można przesunąć na kolejną sesję by móc
również porozmawiać o podwyższeniu uposażenia sołtysom. Wójt odpowiedział, że
uposażenie sołtysów nie jest procesowane za pomocą uchwały tylko zarządzeniem wójta,
które będzie wydane w grudniu.

Proponowany porządek obrad:

l. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:



a/ w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2022 rok" - projekt uchwały Nr XXXIV/268/2021;

b/ w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 -
projekt uchwały Nr XXXIV/269/2021;

c/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXIV/270/2021;

d/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXIV/271/2021;

e/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXXIV/272/2021;

f/ w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym- projekt uchwały
NrXXXIV/273/2021;

g/ w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Statutu Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXXIV/274/2021;

h/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXIV/275/2021;

i/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXXIV/276/2021;

j/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXXIV/277/2021.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Po zgłoszonym wniosku formalnym odbyło się głosowanie ręczne, za wprowadzeniem
zaproponowanych zmian do porządku obrad. Radni jednomyślnie tj. 12 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 XXXIV sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2022 rok" - projekt uchwały Nr XXXIV/268/2021;

b/ w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 -
projekt uchwały Nr XXXIV/269/2021;

c/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXIV/270/2021;

d/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXIV/271/2021;

e/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXXIV/272/2021;

f/ w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym- projekt uchwały
NrXXXIV/273/2021;

g/ w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Statutu Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXXIV/274/2021;

h/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXIV/275/2021;

i/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXXIV/276/2021;

j/ w sprawie zmian w budżecie gnilny na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXXIV/277/2021,

k/ w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki - projekt
uchwały Nr XXXIV/278/2021;

1/ w sprawie określenia przepisów porządkowych w gmiimym regularnym przewozie osób-
projekt uchwały Nr XXXIV/279/2021

5. Zapytania i wolne wnioski. c^^/<-



6. Zamknięcie sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji

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

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

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

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Rudniki.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.

4. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2022 rok" - projekt uchwały Nr XXXIV/268/2021

c



W dyskusji wzięli udział:
- radny Grzegorz Dwornik zapytał czy przydział pieniędzy będzie podpierał się tzn. układem
punktowym. Wójt odpowiedział, że komisja konkursowa będzie przyznawać poszczególnym
wnioskom punkty i na tej podstawie zostaną podzielone środki.

Głosowano w sprawie:
w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2022 rok" - projekt uchwały Nr XXXIV/268/2021

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

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/268/2021 w sprawie
uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" została
podjęta.

b) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
roku 2021 - projekt uchwały Nr XXXIV/269/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak zapytał jaka to będzie kwota.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że nie da się teraz tego precyzyjnie
skalkulować ponieważ dopiero na koniec roku będzie wiadomo jaka ta kwota niedopłaty
będzie.

Głosowano w sprawie:
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w roku 2021 - projekt uchwały Nr XXXIV/269/2021

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



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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/269/2021 w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021
została podjęta.

c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXIV/270/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zapytał, czy ustalane stawki są stawkami na ten rok czy na kolejne
lata też?
- radny Andrzej Materak zapytał, dlaczego w par. 6 jest data 19 listopada i czy ona ma jakieś
znaczenie dla mieszkańców.
- wójt Grzegorz Domański wyjaśnił, że poprzednia uchwała została uchylona przez sąd z
dniem 18 listopada, dlatego żeby była zachowana ciągłość obecna uchwała wchodzi w życie
od 19 listopada.

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXIV/270/2021

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

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/270/2021 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty została podjęta.
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d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXIV/271/2021

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXIV/271/2021

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (l l)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Karol Włóka, Katarzyna Woj tal,
Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek
NIEOBECNI (3)
Honorata Klimek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Mirosław Woźny

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/271/2021 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty została podjęta.

e) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXXIV/272/2021

W dyskusji wzięli udział:
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła wszystkim dlaczego wynagrodzenia wójta ulega
zmianie. W poprzedniej kadencji w 2018 roku w lipcu wynagrodzenie samorządowców
pełniących funkcje kierownicze na podstawie wyborów zostały zamrożone i obcięte o 20%,
taki stan prawny funkcjonował aż do listopada tego roku._Wynagrodzenie naszego wójta było
określone uchwałą podjętą przez radę gminy w listopadzie 2018 roku i do tego momentu nie
było zmieniane. W myśl nowych obowiązujących przepisów prawnych, które kształtują
wynagrodzenie włodarzy gmin czyli wójtów ,burmistrzów, prezydentów zmieniły się
zasadniczo dwa przepisy, po pierwsze podniesiono górny pułap wynagrodzenia. Do tej pory
kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej mnożono razy 7 a teraz razy 11 .W nowych
przepisach wprowadzono również pojęcie tak zwanego wynagrodzenia minimalnego,
wynagrodzenie to obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek
specjalny i to wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% pułapu maksymalnego, oczywiście
przepisy prawne różnicują wynagrodzenie wójtów burmistrzów i prezydentów w zależności
od liczby mieszkańców gminy.
- radny Mariusz Stanek zapytał o ile wzrosło wynagrodzenie wójta w stosunku do
poprzedniego wynagrodzenia.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że jest to wzrost o 6316,00zł.
- radny Mariusz Stanek zapytał, czy gmina otrzyma jakieś środki rządowe na tą podwyżkę czy
będzie to pokryte z dochodów własnych.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że wynagrodzenie będzie pokryte z



dochodów własnych.
- radny Andrzej Materak powiedział, że wójt sąsiadującej gminy będzie miał podobne
wynagrodzenie co nasz wójt.

Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXXIV/272/2021

Wyniki stosowania
ZA: 10, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: l, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (10)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
IVIariusz Stanek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Anna Lach
NIEOBECNI (3)
Honorata Klimek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Mirosław Woźny

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/272/2021 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rudniki została podjęta.

f) w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym- projekt uchwały
NrXXXIV/273/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zapytał kto był autorem projektu uchwały i z czego będą finansowane
podwyżki? Radny podzielił się również swoją konkluzją, mówiąc, że „kto jest przy korycie
ten dostaje pierwszy".
- przewodniczący Jarosław Marchewka odniósł się do słów radnego, mówiąc, że sprawa
wynagrodzeń dla sołtysów, będzie omawiana na sesji grudniowej, a wójtowi zostało
przyznane najniższe wynagrodzenie zgodnie z ustawą, także nie została przyznana żadna
podwyżka.
- wójt Grzegorz Domański wyjaśnił, że dieta radnego przyznawana jest m.in. po to, by
wypełnić stratę zarobków spowodowaną tym, że radny musi wyjść z pracy albo wziąć urlop
bezpłatny by móc uczestniczyć w sesjach.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym- projekt uchwały
NrXXXIV/273/2021
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Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dwornik, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła,
Katarzyna Woj tal
PRZECIW (3)
Anna Lach, Mariusz Stanek, Dariusz Zaręba
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Bogusława Kaczmarek, Damian Sowa, Karol Włóka
NIEOBECNI (3)
Honorata Klimek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Mirosław Woźny

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/273/2021 w sprawie zasad
otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym została podjęta.

g) w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Statutu Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXXIV/274/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zgłosił wniosek formalny o zmianę pkt 7 w paragrafie 21. Radny
zaproponował, by w punkcie tym dopisać, informację ,że sołtysi będą mogli otrzymywać
informację o sesji również za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
- przewodniczący Jarosław Marchewka wytłumaczył, że obecnie głosujemy nad przyjęciem
tekstu jednolitego, więc żadne poprawki w statucie nie mogą być wprowadzone. Po
wysłuchaniu wyjaśnień radny wycofał wniosek formalny.

Głosowano w sprawie:
w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Statutu Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXXXIV/274/2021

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/274/2021 w sprawie
ogłoszenia teksu jednolitego Statutu Gminy Rudniki została podjęta.
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h) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -projekt uchwały
NrXXXIV/275/2021

Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXIV/275/2021

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

Wyniki imiennęi
ZA (l l)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Amia Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Karol Włóka,
Katarzyna Woj tal
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (3)
Honorata Klimek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Mirosław Woźny

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/275/2021 zmieniającej
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

i) w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXXIV/276/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Henryk Pakuła zapytał dlaczego zostały zmniejszone środki na zadaniu „ Rozbudowa
oświetlenia na terenie gminy" o SOOOOzł.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, że w ramach tego zadania gmina finansowała
montaż pojedynczych lamp. Zmienił się limit wydatków inwestycyjnych wynosił on 3,5 tyś.
i lampy pojedyncze miały charakter majątkowy inwestycyjny, na ten moment limit wynosi 10
tyś. zł. Pani skarbnik dodała, że wszystkie pojedyncze lampy, które montujemy były płacone
z wydatków bieżących. Natomiast jeśli będzie rozbudowa konkretnego oświetlenia powyżej
10 tyś. zł to takie zadanie pod konkretną nazwą zostanie wprowadzone do budżetu.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - projekt
uchwały Nr XXXIV/276/2021.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/276/ w sprawie zmian w
„ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" została podjęta.

j) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXXIV/277/2021

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zapytał czym są podyktowane zwiększenia w paragrafie 6 w dziale
750233 oraz zwiększenia na końcu tabelki
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, że zwiększenie w kwocie prawie 50000zł
dotyczą wydatków w oświacie czyli wynagrodzeń nauczycieli. Natomiast wzrost
wynagrodzeń w dziale 75023 nie wynika ze wzrostu wynagrodzeń płatnych w urzędzie
a wynika ze zmiany przepisów i chodzi o system klasyfikowania .

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXXIV/277/2021

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

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/277/2021 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2021 rok została podjęta.

k) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXIV/278/2021

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli niemchomości położonych na terenie
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gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XXXIV/278/2021

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

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/278/2021 zmieniająca
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Rudniki została podjęta.

l) w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób -
projekt uchwały Nr XXXIV/279/2021

W dyskusii wzięli udział:
- radny Andrzej Materak zapytał co zostało zmienione w uchwale.
- radca prawny Grzegorz Więcławik wyjaśnił, że organ nadzoru miał zastrzeżenia, że w
uchwale były zapisy, wynikające bezpośrednio z ustawy.

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób -
projekt uchwały Nr XXXIV/279/2021.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIV/279/2021 w sprawie
określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób została podjęta.

Przewodniczący rady ogłosił 10 minut przerwy.
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5. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- kierownik GOPS Małgorzata Preś zwróciła się z apelem do sołtysów oraz radnych.
Poinformowała, że do dnia jutrzejszego jest możliwość pozyskania opaski s.o.s.. Mają to być
opaski interaktywne dla osób starszych, które w razie pogorszenia stanu zdrowia będą mogły
przywołać pomoc. Pani kierownik wyjaśniła, jakie warunki należy spełnić aby taką opaskę
otrzymać oraz z jakimi kosztami to się wiąże.
- wójt Grzegorz Domański przekazał kilka infonnacji na temat tego co zostało zrobione od
ostatniej sesji. Wójt powiedział, że zbierane są zgłoszenia odnośnie lamp hybrydowych,
zgłoszenia można dokonywać pisemnie albo bezpośrednio na sesji. Wójt poinformował, że są
jeszcze wolne miejsca na spotkanie muzyków jazzowych. Przekazał również informacje, że
nasza gmina zajęła w powiecie oleskim pierwsze miejsce jeśli chodzi o przyrost szczepień od
sierpnia do końca października. Wójt przekazał również informację, że zbierane są wnioski za
długoletnie pożycie małżeńskie i pary z 50- letnim stażem zostaną odznaczone medalem. Na
koniec wójt powiedział, że przygotowujemy się do przetargu na dwie drogi.
- z-ca wójta Anna Sekienda zachęciła do odwiedzania kiermaszy świątecznych w swoich
miejscowościach zorganizowanych przy szkołach. Poinformowała, że w najbliższą niedzielę
gminę odwiedzi Święty Mikołaj. Pani zastępca powiedziała również, że przymierzamy się w
tym roku do uruchomienia lodowiska. Na koniec pani Anna zaprosiła na trzecie wigilijne
morsowanie, które odbędzie się 19 gmdnia nad zalewem w Młynach.
- radny Henryk Pakuła zapytał czy zostanie uruchomione lodowisko przy szkole w Rudnikach
oraz czy zostaną wznowione przewozy dla mieszkańców. Radny zapytał również o
przedłużenie chodnika na Bugaju.
- wójt Grzegorz Domański poinformował, że jest już po przetargu na budowę chodnika.
Chodnik będzie od zakrętu do placu zabaw.
- radny Karol Włóka w imieniu zarządu Lzs-u w Rudnikach, działaczy, trenerów złożył pismo
na ręce pana wójta oraz pana przewodniczącego odnośnie oświetlenia boiska.
- radna Ewa Orzeszyna zapytała czy w przedszkolu gminnym bądź też oddziałach
przedszkolnych przy szkołach organizowane są zajęcia dodatkowe.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że w przedszkolu w Rudnikach realizowany jest
projekt ekoprzedszkolak.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania
się porządku obrad XXXIV sesji rady zamyka sesję o godz.1510 wypowiadając formułę
„Zamykam XXXIV sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rudniki .

^_Z6c^Z^^C^C-
Uarosla^ Marchewka




