
RADA GMINYRUDNIKI
wo], opolskie

Protokół Nr 38/2022
z XXXVIII sesji Rady Gminy Rudniki

która odbyła się w dniu 22 marca 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

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

- 14 radnych według załączonej listy obecności
- sołtysi

- Grzegorz Domański - wójt
- Anna Sekienda - zastępca wójta
- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy
- Małgorzata Preś - kierownik GOPSw Rudnikach
- Grzegorz Więcławik - radca prawny
- pracownicy Urzędu Gminy w Rudnikach

l. Otwarcie sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka. Powitał obecnych na sesjiradnych, sołtysów, wójta, z-cę wójta, skarbnika, kierownika GOPS w Rudnikach, radcęprawnego oraz obecnych pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że w sesji bierze udział 14radnych, podjęte na sesji uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji.
W dyskusji wzięli udział:
- wójt Grzegorz Domański zgłosił projekty trzech uchwał do porządku obrad. Wójt omówił,poszczególne projekty. Zmianę do porządku obrad zgłosił również przewodniczący rady.Zaproponował on dodanie do porządku jeszcze jednej uchwały tj. uchwały w sprawieprzyjęcia rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Do obrad dołączył radny Damian Sowa.
Po zgłoszonych zmianach odbyło się głosowanie ręczne za wprowadzeniem projektówuchwał do porządku obrad. Radni jednogłośnie zagłosowali za wprowadzeniem zmian.
Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy. Po przerwie odbyło się głosowanie za przyjęciemporządku obrad.



Proponowany porządek obrad:

l. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Rudniki.
4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok- projekt uchwały

b/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudnikiz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
- projekt uchwały Nr XXXVIII/3 07/2022;
c/ w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt w Gminie Rudniki na rok 2022- projekt uchwały Nr XXXVIII/308/2022;
d/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemną,której przedmiotem jest ta sama niemchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki - projekt
uchwały Nr XXXVIII/3 O 9/2022;
e/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada2020r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych iurządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 - projekt uchwały Nr XXXVIII/310/2022;
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXVIII/311/2022;

g/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XXXVIII/312/2022;
h/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XXXVIII/313/2022,
i/ w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ichdomowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ichdomowników na wyznaczonych miejscach - projekt uchwały Nr XXXVIII/314/2022;
j/ w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Rudniki a Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu- projekt uchwały
NrXXXVIII/315/2022;

k/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określeniawarunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowejopłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywieniew Gminnym Żłobku „ skrzacik" w Rudnikach - projekt uchwały Nr XXX VIII/316/2022;
/f



4. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok- projekt uchwały
NrXXXVIII/306/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak pytanie radnego dotyczyło uzależnień behawioralnych. Zapytał C2y
z tego rodzaju uzależnieniami ktoś się zgłaszał do ośrodka czy była udzielona pomoc.
- kierownik GOPS Małgorzata Preś odpowiedziała, że osoby z problemami alkoholowymi
często miały jakieś problemy behawioralne.
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Głosowano w sprawie:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok- projekt uchwały
NrXXXVIII/306/2022.

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 XXXVIII/3 06/2022 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok została podjęta.

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
- projekt uchwały Nr XXXVIII/3 07/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
- projekt uchwały Nr XXXVIII/307/2022.

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

Wyniki imienne:
ZA (l 5)



1/ w sprawie przyjęcia „ Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - projekt
uchwały Nr XXXVIII/317/2022. •

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji.

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

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

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Rudniki.

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

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

Wyniki imienne:
ZA (14)
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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Grzegorz Dworaik

Rada 14 głosami „za" przyjęła protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Rudniki.



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, DariuszZaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/3 07/2 022 w sprawieprzyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok została podjęta.

c) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt w Gminie Rudniki na rok 2022- projekt uchwałyNr XXXVIII/308/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zapytał, jaka kwota była przeznaczona w tamtym roku na sterylizacjęzwierząt i czy została ona wykorzystana.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że w tamtym roku na sterylizację zwierząt zostałowydane 3110 złna5000zł zabezpieczone. 100% wniosków, które wpłynęły poprawnie
zostało zatwierdzonych.
- radny Henryk Pakuła zapytał czy jest na terenie naszej gminy firma, która zajmuje sięodławianie na przykład psów i kotów i jaki jest koszt odłowionego psa lub kota.
- pracownik UG Roksana Kucharska odpowiedziała, że w tym roku gmina będzie
współpracować ze schroniskiem Psia Ostoja w Wieruszowie. Koszt za odłowienie
bezdomnego zwierzęcia to kwota 307 zł 50 gr, za odebranie bezdomnego zwierzęcia 246 zł.Są to kwoty brutto. Za przyjęcie bezdomnego psa do schroniska jego utrzymanie, opieka,
wyżywienie to kwota 2214 zł, a za przyjęcie bezdomnego kota do schroniska to kwota 1722zł.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt w Gminie Rudniki na rok 2022- projekt uchwałyNr XXXVIII/3 08/2022.

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 Szczesna-Kahvak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, DariuszZaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/3 08/2022 w sprawie



przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Gminie Rudniki na rok 2022 została podjęta.

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemną, której przedmiotem jest ta sama niemchomość, stanowiąca własność Gminy
Rudniki - projekt uchwały Nr XXXVIII/3 09/2022

W dyskusji wzięlLu^zial:
- radny Andrzej Materak zapytał, którego najemcy ta umowa będzie dotyczyć.- pracownik UG Anna Rychel odpowiedziała, że podejmowana uchwała dotyczy najmu
lokalu, który jest zajmowany przez firmę Protonet.

Głosowano w sprawie:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemną,której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki -
projekt uchwały Nr XXXVIII/3 09/2022.
Wyniki głosowaniaZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: l, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienna:
ZA (14)Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, Jarosław
Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz
Stanek, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Aneta Szczęsna-Kałwak

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/3 09/2022 w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowyni najemną, którejprzedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki została
podjęta.

e) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada2020r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych iurządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 - projekt uchwały Nr XXXVIII/310/2022

W dyskusji wzięli jidział:- radny Mariusz Stanek zapytał, czy można cos zrobić, żeby straty wody były mniejsze oraz
czy gmina mieście się w „standardach" strat.- pracownik UG Jolanta Kubat odpowiedziała, że nie ma takich szczegółowych opracowań,
mówiących w jakim przedziale znajdują się straty. Z rozmów z innymi przedsiębiorstwami,
możemy jednak powiedzieć, że nasze straty są bliżej dolnej granicy.



Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada2020r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych iurządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 - projekt uchwały Nr XXXVIII/310/2022.
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, JarosławMarchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, MariuszStanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, DariuszZaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/310/2022 w sprawiezmiany uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2020r. wsprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeńkanalizacyjnych na lata 2021-2024 została podjęta.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwałyNrXXXVIII/311/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radna Bogusława Kaczmarek zapytała w jakiej miejscowości ma powstać budynekkomunalny i jakie ma być jego przeznaczenie.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że ma to być budynek z mieszkaniami dla naszychmieszkańców, dla rodzin, które zakładają rodziny i są na początku swojej kariery zawodowej.Jeśli chodzi natomiast o lokalizację to nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja.
- radny Mariusz Stanek zapytał, ile mieszkań byłoby w takim budynku.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że wstępnie od 6 do 8 mieszkań.
- radny Mariusz Stanek zapytał czym spowodowane jest zmniejszenie w planie dochodów wzadaniu redukcja zanieczyszczeń oraz jakie będą tego skutki jeśli chodzi o budżet. Radnyzapytał również jaki jest stan na rachunku bieżącym wydatkach i dochodach.
- skarbnik Beata Wołf-Morawiak wyjaśniła, że zmniejszenie spowodowane jest tym, iżzadanie zostało wpisane do wpf, a wiemy już, że inwestycja w 2022r. nie zostanie
zrealizowana. Natomiast jeśli chodzi o nadwyżkę to wynosi ona 3389908 zł i 58 gr.
- radny Andrzej Materak zapytał, co dokładnie zostanie zrobione w ramach zadania „ Budowainfrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Zytniowie".
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedział, że chodzi o utworzenie kompleksu sportowokulturalnego, w skład którego wejdzie m.in. plac zabaw, solarna stacja ładowania telefonówkomórkowych, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, piłkochwyty. Dodatkowo zostanązamontowane tam lamy solame, ławki oraz kosze.
- radny Grzegorz Dwomik (Ad Vocem) zapytał co się stanie z tym zadaniem jeśli nieotrzymamy do niego dofinansowania.
- wójta Grzegorz Domański, odpowiedział, że najpierw poczekamy na rozstrzygnięcienaboru.



Głosowano w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXXXVIII/311/2022.

Wyniki głosowaniaZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (l 5)Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Aima Lach, Jarosław
Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, MariuszStanek, Aneta Szczęsna-K.ałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz
Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/311/2022 zmieniająca
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

g) w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XXXVIII/312/2022

Głosowano w sprawie:w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XXXVIII/312/2022.

Wyniki głosowaniaZA: 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, MariuszStanek, Aneta Szczesna-Kahvak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz
Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/312/2022 w sprawie zmian
w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" została podjęta.

h) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XXXVIII/313/2022

Głosowano w sprawie:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XXXVIII/31 3/2022.



Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
WvnikLimienne:
ZA (15)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, JarosławMarchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, MariuszStanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, DariuszZaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/313/2022 w sprawie zmianw budżecie gminy na 2022 rok została podjęta.

i) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników iich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolnikówi ich domowników na wyznaczonych miejscach - projekt uchwały Nr XXXVIII/314/2022
Głosowano w sprawie:
w spraWie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ichdomowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników iich domowników na wyznaczonych miejscach - projekt uchwały Nr XXXVIII/314/2022.
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, JarosławMarchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Heiuyk Pakuła, Damian Sowa, MariuszStanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, DariuszZaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/314/2022 w sprawiewyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ichdomowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolnikówi ich domowników na wyznaczonych miejscach została podjęta.

j) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Rudniki a Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - projekt uchwałyNrXXXVIII/315/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Karol Włóka zapytał jakie korzyści zyskamy jako gmina z zawarcia porozumienia zgeneralną dyrekcją dróg krajowych.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że to porozumienie jest niezbędne do tego abywybudować ciąg pieszo-rowerowy do miejscowości Faustianka oraz łączący chodnik, który



kończy się w okolicach Złotej Kaczki w Jaworznie.

Głosowano w sprawie:w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Rudniki a Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - projekt uchwały Nr
XXXVIII/315/2022.

Wyniki slosowaniaZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (15)Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, JarosławMarchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, MariuszStanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz
Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/315/2022 w sprawiezawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Rudniki a Skarbem Państwa - Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu została podjęta.

k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, oh-eśleniawamnków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowejopłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie wGminnym Żłobku "Skrzacik" w Rudnikach - projekt uchwały Nr XXXVIII/316/2022

Głosowano w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określeniawamnków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowejopłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie wGminnym Żłobku "Skrzacik" w Rudnikach - projekt uchwały Nr XXXVIII/316/2022.
Wyniki głosowaniaZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O
Wyniki imienne:
ZA (l 5)Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, JarosławMarchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, MariuszStanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz
Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/316/2022 zmieniającauchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków



częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty zawydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym
Żłobku "Skrzacik" w Rudnikach została podjęta.

l) w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - projektuchwały Nr XXXVIII/317/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - projektuchwały Nr XXXVIII/317/2022.
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, DariuszZaręba

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXVIII/317/2022 w sprawieprzyjęcia "Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę"została podjęta.

5. Zapytania i wolne wnioski.

Na początku głos zabrał wójt gminy, który przekazał infonnację na temat tego co aktualniedzieje się na terenie gminy. Poinformował, że rozpoczął się remont drogi w Cieciułowie,który potrwa kilka miesięcy, a równocześnie trwa budowa chodnika w Bugaju. Podczas praczostaną tam zrobione przejścia dla pieszych oraz oświetlenie.Wójt przekazał także
informację, że urząd jest już po przetargu na budowę dwóch dwóch tj odcinka drogi łączącyMłyny z Odcinkiem przy starym zalewie oraz Ignachy- Zytniów. Następnie wójt podziękowałwszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy.
Poinformował, on, że w sali OSP Bobrowa został zorganizowany i przygotowany punkt
zbiorowego przyjęcia obywateli Ukrainy.
- radny Grzegorz Dwomik zadał pytanie odnośnie przebudowy drogi powiatowej wŹytniowie czy jest znany termin rozpoczęcia prac. Radny zapytał również czy pojawiły sięjakieś nowe informacje na temat inwestycji -boiska wielofunkcyjnego w Zytniowie. Wójtodpowiedział, że jeśli chodzi o boisko to urząd czeka na rozstrzygnięcie konkursów
ministerialnych. Natomiast jeśli chodzi o rozpoczęcie remontu, to kilka dni temu zostały
otwarte przetargi.
- radny Dariusz Zaręba poprosił o wyjaśnienie sprawy związanej z obrębami w Mirowszyźniei Jaworznie. Wójt swoją odpowiedź rozpoczął od odczytania pisma, które do niego trafiło odmieszkańców Jaworzna.Następnie wytłumaczył, że dokonanie zmian w obrębach nie jest
szybką i prostą rzeczą. Jest to proces, który wymaga dużej pracy oraz przeprowadzany jest



przez starostwo. Wójt powiedział, że chciałby również poznać stanowisko mieszkańców
Mirowszczyzny w tej sprawie, gdyż narazie wypowiedziała się tylko jedna strona.
- radna Katarzyna Wojtal odczytała pisma, które Urząd Gminy wystosował do pana Leszka
Birleta i do pana Krzysztofa Birleta. Do odczytanych pism odniósł się radca prawny
tłumacząc, że obciążenia wynikają z zapisów umownych, które były zawarte z najemcami.
- radny Dariusz Zaręba powrócił do tematu zmian granic obrębów pytając C2y mieszkańcy
Mirowszczyzny muszą się na to zgodzić oraz jak taki proces zmian miałby wyglądać.
- radny Mariusz Stanek zapytał jak gmina przytogowanajest na udzodzców z Ukrainy, jaka
pomoc może być im zaproponowana,gdzie te osoby mają się po tą pomoc zgłaszać oraz kto w
urzędzie koordynuje te zdania. Wójt odpowiedział, że koordynowaniem prac zajmuje się
pracownica Roksana. Następnie głos zabrała Pani Roksana, która wyjaśniła i bliżej
przedstawiła na czym polega pomoc Ukraińcom, oraz jaką pomoc mogą otrzywać.
- radny Henryk Pakuła podziękował za kontynuowanie budowy chonika w miejscowości
Bugaj oraz zadał kilka pytań. Zapytał o tablice informacyjne w kierunku Borek, o
rozmieszczenie nowych lamp solarnych czy znane są już ich lokalizację, poruszył temat
przystanku autobusowego oraz zapytał czy są nowe informacje dot. dofinansowania rementu
drogi.Wojt odpowiedział, że jeśli chodzi o tablice inforamacyjne to nie zostały podjęte
jeszcze żadne kroki. Natomiast jeśli chodzi o lampy to na najbliższej sesji zostanie
przedstawiony plan ich rozmieszczenia.- radny Mirosław Woźny poprosił o poprawienie drogi dojazdowej do posesji numer 49a oraz
zapytał o drogę w kierunku „Jaty" czy będzie poprawiona.- radna Aneta Szczęsna- Kałwak poprosiła o nawiezienie kamienia i wyrównanie placu obok
OSP i zapytała o czy gmina mogłaby udzielić dofinansowania do zakupu samochodu dla
warsztatów terapii zajęciowej w Uszycach. Wójt odpowiedział, że gmina jest przed realizacją
zadania związanego z montażem siłowni zewnętrznej. W trakcie jego realizacji zajnmiejmy
się również terenem wokół. Natomiast jeśli mowa o samochodzie to ośrodek podlega pod
starostwo i to oni powinni zająć się sprawą.
- radna Honorata Klimek zgłosiła dziury w drodze i poprosiła o ich zasypanie.
- radny Henryk Pakuła poinformował zebranych, że kończą się już prace budowlane hali
sportowej w Cieciułowie.
Na zakończenie głos zabrał pan Krzysztof Birlet.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania sięporządku obrad XXXVIII sesji rady zamyka sesję o godz.1610 wypowiadając formułę
„Zamykam XXXVIII sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY
^%%Ł<-^<
Jarosław Marchewka

Przygotował(a): Monika Włoch


