
RADA GMINY
RUDNIKI

i woj. opolskie |
Protokół Nr 41/2022

z XLI sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyła się w dniu 28 czerwca 2022 roku

w Urzędzie Gminy w Rudnikach

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

- 12 radnych według załączonej listy obecności
- sołtysi

- Anna Sekienda - zastępca wójta
- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy
- Joanna Bryś - sekretarz gminy

- Arkadiusz Spodymek - dyrektor GOKSiR w Rudnikach
- Małgorzata Preś - kierownik GOPSw Rudnikach

l. Otwarcie sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka. Powitał obecnych na sesji
radnych, sołtysów, z-cę wójta, skarbnika, sekretarz, dyrektora GOKSiR w Rudnikach,
kierownika GOPS w Rudnikach. Stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, podjęte na
sesji uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji.

- z-ca Anna Sekienda zgłosiła dodatkową uchwałę do porządku obrad. Projekt uchwały w
sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2022 na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki. Następnie przewodniczący
poinformował że odbędzie się głosowanie ręczne za wprowadzeniem do porządku obrad
zaproponowanej zmiany. Radni jednogłośnie 12 głosami „za" zagłosowali za wprowadzeniem
zmiany. Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

W trakcie przerwy do obrad dołączył radny Andrzej Materak. Po przerwie odbyło się
głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad.

Cv.^A



Porządek obrad po zmianie:

l.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Raport Wójta o stanie Gminy.

5. Debata o stanie Gminy.

6. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny
2022/2023- projekt uchwały Nr XLI/332/2022;

b/ w sprawie zamiany nieruchomości- projekt uchwały Nr XLI/333/2022;

c/ w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu
Klastra Energii - projekt uchwały Nr XLI/3 34/2022;

d/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2021 rok - projekt uchwały Nr XLI/335/2022;

e/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za
2021 rok - projekt uchwały Nr XLI/336/2022;

f/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - projekt uchwały
Nr XLI/337/2022;

g/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXLI/338/2022;

h/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLI/3 3 9/2022;

i/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLI/340/2022;

j/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki - projekt
uchwały Nr XLI/341/2022;

1</ w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2022 na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XLI/342/2022.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.



Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XLI sesji

Wyniki słosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

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

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Rudniki.

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

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wynija imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-
Kałwak, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

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

4. Raport Wójta o stanie Gminy.

Została wyświetlona prezentacja, którą omówiła z-ca wójta Anna Sekienda. W raporcie
zostały ujęte najważniejsze informacje odnośnie działalności gminy z ubiegłego roku.
Znalazły się tam informacje na temat: liczby mieszkańców gminy, finansów, edukacji,
ochrony środowiska, infrastruktury oraz działalności kulturalnej.



5. Debata o stanie Gminy.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zadał kilka pytań do przedstawionego raportu. Zapytał na jakim etapie
jest dokumentacja związana programem oze oraz dot. ścieżek rowerowych. Ponad to radny
zapytał o rozbudowę kanalizacji w miejscowości Młyny, tereny inwestycyjne oraz
zwiększenie oświetlenia hybrydowego na terenie gminy.
- pracownik UG Adam Wiktor odpowiedział na pytanie dot. oze. Wyjaśnił, że został
sporządzony program funkcjonalno-użytkowy bo od tego trzeba było rozpocząć, to dokument
który wskazuje kierunki i główne założenia tej inwestycji. Aktualnie jesteśmy na etapie
przetargu, który został ogłoszony na platformie zakupowej, cały czas spływają zapytania
odnośnie tego przetargu, informacje są udzielane w związku z tym wpływa to też na
wydłużenie terminu rozstrzygnięcia tego przetargu. Następnie pan Adam odniósł się do
ścieżek rowerowych. Poinformował, że wnioski na budowę ścieżek rowerowych składane
były do wielu programów począwszy od rządowego funduszu inwestycji lokalnych kończąc
na naborze do polskiego ładu. Pan Adam udzielił również informacji na temat terenów
inwestycyjnych na obszarze gminy, mówiąc, że aktualnie prowadzone są różne rozmowy
odnośnie sprzedaży terenu.

Do obrad sesji dołączył wójt Grzegorz Domański.
- radny Andrzej Materak podzielił się swoimi uwagami oraz zadał pytał. Powiedział, że jest
zadowolony, że gmina wypracowała tak dużą nadwyżkę budżetowa oraz pochwalił pomysł
pakietu powitalnego. Następnie radny zadał kilka pytań. Zapytał czemu w zestawieniu
finansowym w oświacie jest sytuacja, że w pozycji Jak inne dochody; w tym wpłaty za
obiad" w 2021 roku jest wykazana kwota dochodu a w latach 2020 i 2019 jest 0.
- pracownik UG Aleksandra Białkowska wyjaśniła, że zera w roku 2019 2020 nie oznaczają,
że tych dochodów nie było. One były, tylko że były umiejscowione w innym miejscu.
- radny Andrzej Materak w następnym pytaniu zapytał o kwotę nazwaną należnościami
pozostałymi w tym zaległości przeterminowane, co one konkretnie oznaczają?
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, że co do zasady to są należności, których termin
płatności minął, czyli w tej pozycji są wyszczególnione czy ujęte wszystkie należności w
których na przykład temiin płatności minął co najmniej jeden dzień. Kolejne pytanie radnego
dotyczyło poziomu recyklignu. Radny zapytał, czy gminie grożą jakieś kary za nie
osiągnięcie wymaganych poziomów. Odpowiedzi udzieliła pani Nowakowska-Fałat mówiąc,
że nie jesteśmy jedyną gminą, która tego poziomu nie osiągnęła. Na pewno od razu gmina nie
zostanie ukarana jakąś karą ale być może mogą by ć jakieś posunięcia ze strony Urzędu
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Następne pytanie
radnego dotyczyło awarii. Radny zauważył , że w ubiegłym roku awarii na przyłączach było
500 i zapytał czy gmina od właściciela przyłącza może egzekwować koszty związane z
usuwaniem awarii. Odpowiedzi udzieliła Jolanta Kubat mówiąc, że bardzo często awarie są
spowodowane warunkami atmosferycznymi a nie złym użytkowaniem. W dalszej części
swojej wypowiedzi radny pochwalił pomysł kina plenerowego i wyraził nadzieję, że kino
będzie również w następnych latach. Zapytał także czy w roku 2021 funkcjonował Biały
Orlik. Odpowiedzi udzielił dyrektor GOKSiR-u mówiąc, że Biały Orlik w tamtym roku nie
działał. Ostatnim pytanie radnego było pytanie dotyczące wydawania decyzji o objęciu danej
osoby ubezpieczeniem . Radny zapytał kto taką decyzję wydaję i jakie przesłanki muszą być
spełnione, żeby taką decyzję uzyskać. Odpowiedzi udzieliła pani Preś ,mówiąc, że decyzję
podpisuję wójt i wynika to z ustawy o pomocy społecznej. A ubezpieczenie takie wydawane
jest w bardzo kryzysowych sytuacjach.



6. Podjęcie uchwały: '
a) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny2022/2023- projekt uchwały Nr XLI/332/2022
Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny2022/2023- projekt uchwały Nr XLI/332/2022
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki iinienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Katarzyna Woj tal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/332/2022 w sprawie określenia
średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2022/2023została podjęta.

b) w sprawie zamiany nieruchomości- projekt uchwały Nr XLI/3 3 3/2022
W dyskusji wzięli udział:
- radny Grzegorz Dwornik poprosił o przedstawienie więcej szczegółów dotyczącej tej
zmiany, jakich działek dotyczy i czym jest ona spowodowana.
- pracownik UG Anna Rychel wyjaśniła, że zamiana ta dotyczy nieruchomości drogowych wmiejscowości Młyny są to działki przy drodze. Inwestycja drogowa została zrobiona parę lat
temu ale w tamtej chwili nie można było uregulować stanu prawnego, dopiero teraz możemy
to zrobić. Zmiana polega tak naprawdę na przesunięciu geodezyjnej granicy działki drogoweji granicy działek osób prywatnych.
- radny Henryk Pakuła zapytał jakie koszty poniesie gmina.
- pracownik UG Anna Rychel powiedziała, że gmina poniesie koszt sporządzenia operatu
szacunkowego i podpisanie aktu notarialnego.

Głosowano w sprawie;
w sprawie zamiany nieruchomości- projekt uchwały Nr XLI/3 3 3/2022
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imiemie:
ZA (13)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-
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Kałwak, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/333/2022 w sprawie zamiany
nieruchomości została podjęta.

c) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o
ustanowieniu Klastra Energii - projekt uchwały Nr XLI/334/2022

W dyskusji wzięli udział:- radny Grzegorz Dwornik zapytał jaki obszar obejmuje ten klaster czy jest to jest obszar
powiatu czy większy.- wójt Grzegorz Domański powiedział, że na chwilę obecną nie tworzymy klastra energiitylko wyrażamy chęć przystąpienia do niego. Wyjaśnił, że Klaster energii to obszar, którymoże obejmować cały powiat lub maksymalnie 5 gmin jeśli były to gminy z różnych
powiatów.

Głosowano w sprawie:w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu
Klastra Energii - projekt uchwały Nr XLI/3 3 4/2022
Wyniki gIosowanLaZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imięimei
ZA (13)Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, AndrzejMaterak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-
Kałwak, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/3 34/2022 w sprawie wyrażeniawoli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii została
podjęta.

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2021 rok - projekt uchwały Nr XLI/3 3 5/2022
Przed rozpoczęciem dyskusji na temat projektu uchwały przewodniczący Rady odczytałUchwałę Nr 45/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu.

W dyskusji wzięli udział:- radny Mariusz Stanek przedstawił swoje stanowisko dot. wykonania budżetu w 2021 r.Radny jest zadowolony z nadwyżki jaką wypracował urząd, ale uważa, że więcej inwestycjipowinno być realizowanych bez dofmansowań gdyż, aktualny budżet gminy na to pozwala.
-•)
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- wójt Grzegorz Domański w odpowiedzi na wypowiedź radnego wyjaśnił, że nigdy nie uda
się zrealizować założonego planu w 100 %, dlatego też niektóre zadania, inwestycje
przechodzą z roku na rok. Wójt dodał, że jeśli jest możliwość uzyskania pieniędzy
zewnętrznych to w pierwszej kolejności tak robimy.
- Mariusz Stanek (Ad Vocem) odpowiedział, że pieniądze powinny by inwestowane w
inwestycje a nie lokowane na lokatach. Radny dodał, że gmina jak najbardziej powinna mieć
bufor bezpieczeństwa a nie w takiej kwocie jak ma obecnie.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak zapytała radnego Stankajak według niego powinien
wyglądać prawidłowo realizowany budżet gminy, jak to powinno wyglądać po stronie
dochodowej i wydatkowej.
- radny Mariusz Stanek odpowiedział, że kołem napędowym w gminie są wydatki majątkowe.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odniosła się do wcześniejszej wypowiedzi radnego, który
powiedział, że zadaniem gminy jest inwestowanie. Pani skarbnik powiedziała, że zadaniem
gminy jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców i gmina to realizuje.
- radny Andrzej Materak wyraził swoje zdanie na temat nadwyżki budżetowej mówiąc, że jest
on zwolennikiem oszczędzania i nie inwestowałby od razu wszystkich tych pieniędzy.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2021 rok - projekt uchwały Nr XLI/335/2022
Wyniki stosowania
ZA: 11, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: l, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (l l)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Aneta Szczęsna-Kałwak, Katarzyna Wojtal,
Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Anna Lach
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/3 3 5/2022 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok została podjęta.

e) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetuza 2021 rok - projekt uchwały Nr XLI/336/2022

Przed rozpoczęciem dyskusji przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół
Nr 3/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2022 roku. Tematem posiedzenia
było: l. rozpatrzenie za 2021 r. sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o
mieniu komunalnym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do tegoż sprawozdania;
2. rozpatrzenie sprawozdań finansowych; 3. Wydanie stosownych opinii; 4. Podjęcie uchwały

n



w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki. Następnie głos zabrał
przewodniczący Rady, który odczytał Uchwałę Nr 147/2022 z dnia 24 maja 2022r. SkładuOrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r.

Głosowano w sprawięiw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za
2021 rok - projekt uchwały Nr XLI/336/2022
Wyniki głosowaniaZA: 11, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: l, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (l l)Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Aneta Szczęsna-Kałwak, Katarzyna Wojtal,
Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Anna Lach
NIEOBECNI (2)
Honorata. Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/3 3 6/2022 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok została
podjęta.

Po głosowaniu głos zabrał wójt, który podziękował za udzielenie mu absolutorium za
wykonanie budżetu za 2021 rok.

f) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - projekt uchwały
NrXLI/337/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - projekt uchwały
NrXLI/337/2022.

Wyniki stosowaniaZA: 11, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: l, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (l l)Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Jarosław Marchewka, Andrzej Materak, Ewa
Orzeszyna, Hemyk Pakuła, Damian Sowa, Aneta Szczęsna-Kałwak, Katarzyna Wojtal,
Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)



Anna Lach
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/3 3 7/2022 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania została podjęta.

Po głosowaniu wójt podziękował, za udzielenie mu wotum zaufania.

g) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXLI/338/2022

Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
Nr XLI/33 8/2022

Wyniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/3 3 8/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

h) w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLI/339/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLI/339/2022

Wyniki slosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wvniki imienne L
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-
Kałwak, Katarzyna Woj tal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
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NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/3 3 9/2022 w sprawie zmian w
„ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" została podjęta.

i) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLI/340/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLI/3 40/2022

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

Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-
Kałwak, Katarzyna Woj tal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/3 40/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok została podjęta.

j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy
Rudniki - projekt uchwały Nr XLI/341/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki -
projekt uchwały Nr XLI/341/2022

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

Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwomik, Bogusława Kaczmarek, Anna Lach, Jarosław Marchewka, Andrzej
Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-
Kałwak, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/341/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Rudniki została podjęta.

k) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2022 na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XLI/342/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2022 na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XLI/342/2022
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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, Katar2yna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (2)
Honorata Klimek, Karol Włóka

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLI/3 42/2022 w sprawie udzielenia
dotacji z budżetu gminy Rudniki na rok 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na obszarze Gminy Rudniki została podjęta.

Przewodniczący rady ogłosił 10 minut przerwy.

7. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- wójt Grzegorz Domański omówił co zostało zrobione od ostatniej sesji. Wójt poinfonnował,
że został ukończony remont drogi w Ignachach oraz na dokończeniu jest drogach w Młynach.
Zakończona również została przebudowa rowu przy ul. Reymonta. W ostatnich dniach
została oddana do użytku sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Cieciułowie. Wójt
również powiedział, że zakończony został remont kuchni w Szkole Podstawowej w
Jaworznie, a od nowego roku szkolnego kuchnia będzie przygotowywać posiłki do trzech
szkół. W dalszej części wypowiedzi, wójt poinformował, że w ostatnią niedzielę sierpnia w
Dalachowie odbędą się Gminne Dożynki, organizowane przez trzy sołectwa tj. Dalachów,
Odcinek i Janinów. Wójt poinformował również, że wraz z komendantem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zytniowie zdecydowali się uruchomić jedną pompę pływającą na zbiorniku w
Jaworku. Wójt poprosił zebranych radnych oraz sołtysów, żeby zgłaszali zapotrzebowanie na



tabliczki z numerami posesji. Takie tabliczki pomogą wszelakim służbom łatwiej dotrzeć pod
wskazany adres. Wójt poinformował także, że odbył rozmowę z komendantem policji z
Olesna na temat ewentualnego powstania posterunku policji w gminie Rudniki. Szansę na
niego są duże, ale póki co brak jest szczegółów, kiedy on miałby powstać w jakiej dokładnie
lokalizacji. Na koniec wypowiedzi wójt wspomniał o przetargach, poinformował, że na
dniach zostanie rozstrzygnięty przetarg na odnawialne źródła energii, jak również w ciągu
najbliższych dni zostanie ogłoszony przetarg na tężnie w Rudnikach. W lipcu pojawi się
również przetarg na kanalizację Młyny, Łazy.
- radna Bogusława Kaczmarek zwróciła uwagę na niebezpieczny odcinek drogi, miejscu
gdzie łączy się stara droga z nową i zapytała czy zostanie to poprawione.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że wszystko zostanie poprawione, a obecny stan
drogi spowodowany jest tym iż zabrakło masy ale zostanie ona dowieziona.
- radny Dariusz Zaręba zapytał na jakim etapie jest projekt odnośnie drogi w Mirowszczyźnie
oraz czy działki znajdujące się nieopodal wysypiska śmieci są uzbrojone.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że jeśli chodzi o drogę to jest ona na etapie
projektowania. Aktualnie czekamy na dokumenty od Polskich Kolei Państwowych. Natomiast
jeśli mowa o działkach to jak bardziej, jeśli domy zaczną tam powstawać to nie będzie
żadnego problemu, żeby przyłączyć jej do kanalizacji i wodociągu.
- radny Mariusz Stanek zapytał na jakich warunkach gmina ma partycypować w kosztach
powstania posterunku oraz czy można wydłużyć kadencję sołtysów.
- wójt Grzegorz Domański odniósł się do pytania dot. posterunku policji mówiąc, że na
chwilę obecną nic konkretnego nie może powiedzieć, gdyż rozmowy trwają.
- sekretarz Joanna Bryś wyjaśniła, że obecnie kadencja sołtysa trwa 4 lata i wynika to ze
Statutu każdego sołectwa. Żeby zmienić czas trwania kadencji musi zostać zmieniony zapis w
statucie a żeby tego dokonać trzeba poddać to konsultacji z mieszkańcami. Jeśli mieszkańcy
wyrażą taką chęć to jak najbardziej może to ulec zmianie. Niemniej jednak taka zmiana może
być dokona dopiero w nowej kadencji, w obecnej nie można tego zrobić.
- radna Katarzyna Wojtal zapytała czy można zamontować klimatyzację i rolety w nowo
wyremontowanej kuchni w szkole w Jaworznie oraz poprosiła o poprawie nawierzchni w
Jaworznie Bankowym.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że jeśli chodzi o jakieś dodatkowe wyposażenie
kuchni to jest to w geście dyrektora szkoły. Natomiast jeśli chodzi o drogę to zostanie tam
wysłany pracownik, żeby zrobił rozeznanie.
- radna Aneta Szczęsna-Kałwak zwróciła się z prośbą o wykoszenie pobocza w okolicach jej
miejsca zamieszkania, gdyż jest tam ograniczona widoczność oraz wykarczowanie koło
posesji państwa G przy drodze koło torów.
- radna Ewa Orzeszyna zwróciła uwagę, na fakt, że budynek po byłym przedszkolu w
Dalachowie coraz bardziej ulega niszczeniu a położony jest w dobrej lokalizacji, więc można
by pomyśleć, żeby go jakoś wykorzystać.
- radny Henryk Pakuła zwrócił uwagę, że firma, która wykonywała kładzenie przewodów
wysokiego napięcia w stronę Finek bardzo zniszczyła nawierzchnię drogi w Starym Bugaju i
zapytał czy droga zostanie naprawiona i kto to zrobi. Ponad to radny pomszył temat
przystanku autobusowego pomiędzy Bobrową a Bugajem i zapytał czy pojawiło się jakieś
dofinansowanie na remont drogi w Bugaju.
- wójt Grzegorz Domański rozpoczął swą wypowiedzieć od wytłumaczenia, że firma, która
zniszczyła drogę będzie musiała ją doprowadzić do stanu sprzed inwestycji inaczej nie
otrzyma protokołu odbioru. Natomiast jeśli chodzi o drogę, która ma być remontowa przez
gminę to w dalszym ciągu gmina czeka na ogłoszenie nabom na dofinansowanie.
- Sołtysi Wsi Julianpol wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że sołectwo Julianpoljest od
dłuższego czasu pomijane wszelakich inwestycjach.
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8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się
porządku obrad XLI sesji rady zamyka sesję o godz.1620 wypowiadając formułę „Zamykam
XLI sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY
iadvGiT,iny Rudniki

Jarosłu^

Przygotował(a): Monika Włoch




