
RADA GMINY
RUDNIKI

i ' woj. opolskie

Protokół Nr 36/2021

z XXXVI sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyta się w dniu 30 grudnia 2021 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 1305.
Obecni na sesji:

-15 radnych według załączonej listy obecności
- sołtysi

- Grzegorz Domański - wójt

- Anna Sekienda - z-ca wójta

- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy

- Joanna Bryś - sekretarz

- Beata Nowakowska-Fałat, Adam Wiktor, IVtagdalena Kuźnik -
pracownicy Urzędu Gminy w Rudnikach

l. Otwarcie sesji.

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

2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji.

Przed przyjęciem porządku obrad głos zabrał wójt gminy, który zaproponował zmiany w
porządku. Zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowej uchwały do proponowanego
porządku obrad w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „EkoPrzedszkolak
w ekopracownii... o edukacji ekologicznej w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach"
przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu.
Następnie odbyło się ręczne głosowanie nad przyjęciem zaproponowanej zmiany. Radni
jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem dodatkowej uchwały do porządku obrad.
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Porządek obrad przed zmianą:

Proponowany porządek obrad:

l. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i
zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - projekt uchwały Nr XXXVI/289/2021 ;

b/ zmieniającej w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym-
projekt uchwały Nr XXXVI/290/2021 ;

c/ zmieniającej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXVI/291/2021;

d/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały
NrXXXVI/292/2021.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad po zmianie:

l. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i
zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - projekt uchwały Nr XXXVI/289/2021;

b/ zmieniającej w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym-
projekt uchwały Nr XXXVI/290/2021;

c/ zmieniającej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXVI/291/2021;
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d/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały
NrXXXVI/292/2021;

e/ w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. „EkoPrzedszkoIak w ekopracownii... o
edukacji ekologicznej w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach" przeprowadzonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu- projekt uchwały
NrXXXVI/293/2021.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji.

Wyniki głosowania
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

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

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Rudniki.

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

Wyniki ełosowania
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

Rada 15 głosami „za" przyjęła protokół z XXXV sesji Rady Gminy Rudniki.
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4. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i
zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - projekt uchwały Nr XXXVI/289/2021

W dyskusji wzięli udział:
- pracownik UG Beata Nowakowska-Fałat poinformowała, że w projekcie uchwały pojawiły
się pomyłki i wytłumaczyła na czym one polegają.
- wójt Grzegorz Domański powiedział, że jest to uchwała, która wprowadza dofinansowanie
do wymiany źródeł ciepła i to dofinansowanie jest niezależne od dofinansowań uzyskiwanych
z innych źródeł czyli na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- radny Andrzej Materak zapytał czemu ma służyć zapis w paragrafie czwartym ustęp 7 punkt
drugi.
- pracownik UG Beata Nowakowska- Fałat wyjaśniła, że główną ideą tego regulaminu jest
złożenie wniosku przed rozpoczęciem realizacji zadania wskutek tego, że gmina ma
określone środki przeznaczone na te zadanie.
- radny Grzegorz Dwornik zapytał, na ile wniosków obecnie stać gminę?
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że w budżecie mamy zaplanowane 40 tyś.
zł, czyli aktualnie starczy to na 20 wniosków.

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i
zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - projekt uchwały Nr XXXVI/289/2021

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

Wyniki imienne:
ZA (l 5)
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 XXXVI/289/2021 w sprawie
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy
Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich
rozwiązaniami proekologicznymi została podjęta.

b) zmieniającej w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym-
projekt uchwały Nr XXXVI/290/2021

Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących
radnym- projekt uchwały Nr XXXVI/290/2021
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Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: ł, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, Jarosław
Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Mariusz Stanek, Aneta
Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Damian Sowa

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVI/290/2021 zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym została
podjęta.

c) zmieniającej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXVI/291/2021

Głosowano w sprawie:
zmieniającej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt uchwały Nr XXXVI/291/2021

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, Henuryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz
Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz
Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVI/291/2021 zmieniająca w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty została podjęta.

d) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały
NrXXXVI/292/2021

W dyskusji wzięli udział:
- skarbik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, że do załącznika przedsięwzięć bieżących została
wprowadzona pozycja program laboratoria w przyszłości. Pani skarbnik dodała, że tym roku
udało się wydać zaledwie 86000,00zł dlatego na przyszły rok musi zostać przeniesiona kwota
prawie 154000,00zł. Skarbnik poinformowała jeszcze o jednej zmianie a mianowicie o
dołożeniu kwoty 30 tyś. zł na zadanie pod nazwą transport publiczny.
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Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały
NrXXXVI/292/2021.

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

Wyniki imienne^
ZA (l 5)
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 XXXVI/292/2021 zmieniająca
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

e) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "EkoPrzedszkolak w ekopracownii...o
edukacji ekologicznej w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach" przeprowadzonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

W dyskusji wzięli udział:
- radna Bogusława Kaczmarek poprosiła o wyjaśnienie idei tego projektu.
- z-ca wójta Anna Sekienda wyjaśniła, że ideą projektu jest zwiększenie edukacji
ekologicznej poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia. Powstanie także ogródek przy
przedszkolu.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "EkoPrzedszkolak w ekopracownii...o
edukacji ekologicznej w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach" przeprowadzonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - projekt uchwały
Nr XXXVI/293/2022

Wyniki głosowania
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
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 XXXVI/293/2021 Przewodniczący
Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVI/292/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.
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5. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Heiiryk Pakuła zapytał, co dalej będzie z piecami piątej klasy, czy będą mogły być
dalej w użytku. Radny zapytał również gdzie zgłaszać awarię elektryczne, czy bezpośrednio
dzwonić do firmy Tauron czy informować o awarii gminę.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że piece klasy 5, są to piece, które spełniają
aktualne wymogi i w najbliższych lata nie trzeba będzie ich wymieniać. Natomiast jeśli
chodzi o awarię oświetlenia to oczywiście każdy może ją zgłosić do firmy Tauron, ale można
również powiadomić pracownika urzędu panią Jolantę Kubat.
- radny Karol Włóka zapytał czy wiadomo kiedy będzie rozstrzygnięcie wniosków złożonych
do kolejnego etapu polskiego ładu.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć.
Dopowiedział tylko, że nabór trwa do 15 lutego.
- radny Grzegorz Dwornik zapytał czy pojawiły się nowe informacje na temat drogi
powiatowej przez Zytniów oraz boiska wielofunkcyjnego.
- wójt Grzegorz Domański powiedział, że na chwile obecna brak jest nowych informacji.
- radny Henryk Pakuła zapytał o remont drogi w Bugaju, z jakiego programu będzie on
finansowany.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że wniosek o budowę drogi będzie składany do
rządowego programu dróg.

Po zakończonej dyskusji przewodniczący rady odczytał Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki z
dnia 20 grudnia 202 lr. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w
art. 243 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Na zakończenie sesji
przewodniczący złożył wszystkim zebranym jak również mieszkańcom gminy życzenia
noworoczne.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się
porządku obrad XXXVI sesji rady zamyka sesję o godz.1405 wypowiadając formułę
„Zamykam XXXVI sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY
R^dy Gminy Rudniki

^Jarosław Marchewka

Przygotował(a): Monika Włoch




