
RABA GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie
Protokół Nr 43/2022

z XLIII sesji Rady Gminy Rudniki

która odbyta się w dniu 29 września 2022 roku

w Urzędzie Gminy w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400.
Obecni na sesji:

-14 radnych

- sołtysi

- Grzegorz Domański - wójt

- Anna Sekienda - zastępca wójta

- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy

- Joanna Bryś - sekretarz 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, sekretarz oraz radcę prawnego.
Stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, podjęte na sesji uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji.

Wójt gminy zgłosił zmiany do zaproponowanego porządku radnych. Wójt zaproponował by
do porządku obrad wprowadzić jeszcze jedną uchwałę tj. uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród. Następnie
przewodniczący rady poinformował radnych, że odbędzie się głosowanie ręczne za
wprowadzeniem zaproponowanej zmiany. Czternastu radnych zagłosowało za
wprowadzeniem zmiany w porządku obrad, jeden radny był przeciw. Przewodniczący rady
ogłosił 5 min przerwy.
Po przerwie odbyło się głosowanie dot. przyjęcia porządku obrad.

Porządek obrad po zmianie:

l. Otwarcie sesji. •'.^&^



2. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Poznaj
Polskę" - projekt uchwały Nr XLIII/3 51/2022;

b/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego - projekt uchwały Nr XLIII/3 52/2022;
c/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej progno2y finansowej - projekt uchwały
NrXLIII/353/2022;

d/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLIII/3 54/2022;

e/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLIII/3 5 5/2022;

f/ w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb
przyznawania nagród - projekt uchwały Nr XLIII/356/2022.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Głosowano wyprawie:
Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: l, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 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, Damian Sowa, Aneta
Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
PRZECIW (l)
Mariusz Stanek

Rada 14 głosami „za" przyjęła porządek obrad XLIII sesji rady gminy.
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3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Rudniki.

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

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

Rada 15 głosami „za" przyjęła protokół z XLI sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Poznaj
Polskę" - projekt uchwały Nr XLIII/3 51/2022

W dyskusji wzięli udzial:
- radny Grzegorz Dwomik zapytał czy pozostałe szkoły także mogą uczestniczyć w tym
programie.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że jest to już druga edycja programu Poznaj
Polskę i w ubiegłym rozdaniu wszystkie szkoły w nim uczestniczy. W tej edycji chęć
wyraziły tylko te szkoły, które są wymienione w uchwale.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Poznaj
Polskę" - projekt uchwały Nr XLIII/3 51/2022.

Wyniki slosowania
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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLIII/351/2022 w sprawie
przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Poznaj Polskę"
została podjęta.



b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego - projekt uchwały Nr XLIII/3 52/2022
Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego - projekt uchwały Nr XLIII/3 52/2022
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 XLIII/3 52/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiam zajęć nauczyciela pedagoga,
pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy
zawodowego została podjęta.

c) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -projekt uchwały
Nr XLIII/353/2022

Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -projekt uchwały
Nr XLIII/3 53/2022

Wyniki głosowania
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 XLIII/353/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

d) w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLIII/3 54/2022
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W dyskusji wzięli udział:
- radny Grzegorz Dwomik zapytał czym spowodowane jest przeniesienie środków w kwocie
200 tyś. na remonty placu zabaw.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że musimy dołożyć pieniądze ze środków
własnych, gdyż z pieniędzy covid realizujemy place zabaw i tężnie. Wiemy już, że po prostu
tych środków zabraknie dlatego musimy dołożyć z własnych środków.
- radny Andrzej Materak zapytał na co zostaną przeznaczone pieniądze, które zostaną
zwiększone na zadaniu zakup działek.
- wójt Grzegorz Domański wyjaśnił, że aktualnie jesteśmy na etapie zakupu dwóch działek,
które sąsiadują z oczyszczalnią ścieków.
- radny Henryk Pakuła zapytał jaki jest koszt tych działek.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że na chwile obecną nie może powiedzieć jaki to
jest koszt.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLIII/354/2022

Wyniki głosowania
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 XLIII/3 54/2022 w sprawie zmian w
„ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" została podjęta.

e) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLIII/3 5 5/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLIII/3 5 5/2022

Wyniki głosowania
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
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLIII/3 5 5/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok została podjęta.

f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb
przyznawania nagród - projekt uchwały Nr XLIII/3 56/2022

W dyskusji wzięli udzLał:
- wójt Grzegorz Domański omówił regulamin, mówiąc co zostało zmienione w stosunku do
poprzedniego regulaminu.
- radny Mariusz Stanek zapytał w jakim miesiącu został zniesiony stopień stażysty.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że z dniem l września stopień nauczyciela stażysty
nie funkcjonuje, jest nauczyciel początkowy.
- radny Mariusz Stanek zapytał czy oprócz związków zawodowych może jeszcze ktoś inny
uczestniczyć w konsultacjach.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że tylko związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli.
- radny Mariusz Stanek zapytał, jakie dodatkowe środki zostały zabezpieczone w budżecie w
stosunku do tego co było przyjęte w poprzednich latach dla tego typu właśnie działania.
- skarbnik Beata Wolf- Morawiak odpowiedziała, że na ten moment żadne zmiany jeżeli
chodzi o plan wydatków na wynagrodzenia w oświacie nie zostały dokonane.
- radna Bogusława Kaczmarek odniosła się do regulaminu mówiąc, że wprowadzenie widełek
kwotowych w nagrodach dla dyrektorów i nauczycieli jest atutem.

Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb
przyznawania nagród - projekt uchwały Nr XLIII/356/2022

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLIII/356/2022 w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród została podjęta.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.



5. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- wójt Grzegorz Domański podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w dożynkach
gminnych organizowany w Dalachowie oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w ich
organizację. Następnie wójt zaprosił wszystkich na imprezę, która odbędzie się GOKSiR w
Rudnikach z okazji Dnia Seniora w dniu 8 października. W dalszej kolejności wójt
poinformował, że niedawno miało miejsce uroczyste oddanie sali gimnastycznej w
Cieciułowie oraz oddanie do użytku nowej kuchni w szkole w Jaworznie. Wójt wspomniał
również o oddaniu i otwarciu remontowanej drogi w Cieciułowie. Następnie wójt
poinformował, że gmina jest po przetargu dot. przygotowania projektów dotyczących ciągu
pieszo-rowerowego w kierunku Faustianki, Jaworzna łączącej Rudniki -Jaworzno i łączącej
Rudniki- Faustiankę. Została także przekazana informacja, że został przekazany teren pod
budowę tężni w Rudnikach. Wójt poinformował również, że został przekazany na Ukrainę
wóz strażacki, który został odnowiony i wyposażony w niezbędne rzeczy, by mógł brać
udział w działaniach bojowych.
- radny Damian Sowa (Ad Vocem) podziękował, za wybudowanie hali sportowej w
Cieciułowie i remont drogi w tej miejscowości.
- radny Grzegorz Dwomik (Ad Vocem) podziękował w imieniu strażaków za wsparcie
finansowe przy modernizacji strażnicy i poprosił by w budżecie na przyszły rok zostały
zabezpieczone środki na nowy samochód strażacki.
- radny Henryk Pakuła podziękował, za przedłużenie chodnika do placu zabaw oraz za halę w
Cieciułowie. Radny poprosił aby w miarę możliwości wymienić stare przystanki autobusowe
na nowe, gdyż te stare są w złym stanie. Radny poprosił również o gablotę na puchary oraz
zwrócił się z prośba o kosz na śmieci, który miałby być na placu zabaw.
- wójt Grzegorz Domański odniósł się do informacji dot. przystanku mówiąc, że ma zamiar
zrobić przegląd przystanków i zobaczyć jaka jest skala problemu. Natomiast gdy chodzi o
kosze na śmieci, gmina nie dysponuje swoimi koszami także nie może nic przekazać.
- radny Karol Włóka zapytał czy wiadomo co będzie z Cegielnią w Faustiance oraz zapytał
czy gałęzie przy drodze powiatowej w Jaworku zostaną usunięte.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że problem dot. gałęzi został przekazany
pracownikowi, który jest za to odpowiedzialny, więc w najbliższym czasie cos się powinno
zadziać. Natomiast jeśli chodzi o Cegielnie to sprawa jest na takim samym etapie na jakim
była.
- radna Katarzyna Wojtal poprosiła o lustro drogowe przy drodze i zgłosił fakt, że przy drodze
wzdłuż torów w Jaworznie [Bankowym są nieskoszone rowy co wpływa na ograniczenie
widoczności. Ponadto radna zgłosiła, że tabliczka informująca o posesji 133 jest błędnie
zamontowana.

- radny Mariusz Stanek zwrócił się z apelem do przewodniczącego o uporządkowanie kwestii
wrzucania na dzień czy na półtora dnia przed sesją uchwał. Radny poprosił również o
przycięcie gałęzi przy ulicy Narutowicza 7.
- radna Bogusława Kaczmarek poprosiła o lampy hybrydowe na Odcinku.
- radny Henryk Pakuła poprosił żeby przyjrzeć się wzniesieniu na drodze Stary Bugaj-
Żytniów, gdyż jest to niebezpieczne miejsce i dochodzi tam do wypadków, więc może ti-zeba
by postawić tam jakieś znaki ostrzegawcze.



6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się
porządku obrad XLIII sesji rady zamyka sesję o godz.1605 wypowiadając formułę „Zamykam
XLIII sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY
^ady Gminy Rydniki

^^u^_
Jarosław Marchewka

Przygotował(a): Monika Włoch


