
RADA GMINY
RUDNIK?

woj. opolskie
Protokół Nr 45/2022

z XLV sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyła się w dniu 29 listopada 2022 roku

w Urzędzie Gminy w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 14°°.
Obecni na sesji:

- 14 radnych

- sołtysi

- Grzegorz Domański - wójt

- Anna Sekienda - zastępca wójta

- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy
- Joanna Bryś - sekretarz gminy

- Małgorzata Preś - kierownik GOPS w Rudnikach
- pracownicy iirzędu

- 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, kierownika GOPS-u,
pracowników urzędu oraz radcę prawnego. Stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych,
podjęte na sesji uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji.

Wniosek formalny zgłosił wójt gminy. Wójt zgłosił by do porządku obrad wprowadzić
dodatkową uchwałę tj. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2022- 2030. Wójt wyjaśnił, że w
harmonogramie musi zostać wprowadzona zmiana, musi zostać wydłużony czas na
opracowanie strategii i programów rewitalizacji. Następnie odbyło się głosowanie ręczne za
wprowadzeniem zgłoszonej uchwały po porządku obrad. Rada jednogłośnie 14 głosami „za „
zagłosowano za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy:

!

l



Porzg.dek obrad przed zmianą:

l. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
na terenie Gminy Rudniki- projekt uchwały Nr XLV/3 62/2022;

b/ w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Rudniki - projekt uchwały
NrXLV/363/2022;

c/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej - projekt uchwały Nr XLV/364/2022;

d/ w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rudniki dla potrzeb
zwrotu kosztów przewozu - projekt uchwały Nr XLV/365/2022;

e/ 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
2023 rok" - projekt uchwały Nr XLV/366/2022;

f/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXLV/367/2022;

g/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLV/368/2022;

h/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLV/369/2022;

i/ w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XLV/3 70/2022.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.



Porządek obrad po wprowadzone! zmianie:

l. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
na terenie Gminy Rudniki- projekt uchwały Nr XLV/3 62/2 022;

b/ w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Rudniki - projekt uchwały
Nr XLV/3 63/2022;

c/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej - projekt uchwały Nr XLV/3 64/2022;

d/ w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rudniki dla potrzeb
zwrotu kosztów przewozu - projekt uchwały Nr XLV/365/2022;

e/ 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
2023 rok" - projekt uchwały Nr XLV/3 66/2022;

f/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
Nr XLV/3 67/2022;

g/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLV/368/2022;

h/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLV/369/2022;

i/ w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XLV/3 70/2022;

j/ zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Rudniki na lata 2022-2030 - projekt uchwały Nr XLV/371/2022.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.



Glosowano^w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XLV sesji.

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

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Rada 14 głosami „za" przyjęła porządek obrad XLV sesji rady gminy.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Rudniki.

Głosowano w sprawiei
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Rudniki.

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

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, Jarosław
Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Aneta
Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, M'irostaw Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

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

4. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
na terenie Gminy Rudniki- projekt uchwały Nr XL V/3 62/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak poprosił o wytłumaczenie, w którym miejscu ma powstać nowy
przystanek komunikacyjny.
- pracownik UG Jolanta Kubat odpowiedziała, że przystanek ma powstać w okolicy starego
zalewu, niedaleko wysepki.



Głosowano w sprawie:
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na
terenie Gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XLV/362/2022.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XL V/3 62/2022 w sprawie wskazania
wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy
Rudniki została podjęta.

b) w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Rudniki - projekt
uchwały Nr XLV/363/2022

W dyskusji wzięli udział:
- Jarosław Marchewka- przewodniczący rady zgłosił autopoprawkę do uchwały. Wytłumaczył
że obecny paragraf 4 stanie się paragrafem 5 a paragraf 4 otrzyma następujące brzmienie „ Z
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Rudniki Nr
XXIII/187/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na
terenie gminy Rudniki".
- radny Grzegorz Dwornik zapytał czy zmianie uległy stawki.
- pracownik UG Jolanta Kubat odpowiedziała, że jeśli chodzi o bilety jednorazowe to stawki
nie zostały zmienione. Natomiast zmianie uległ koszt biletu miesięcznego obecnie jest to 130
zł wcześniej było lOOzł.

Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Rudniki - projekt
uchwały Nr XLV/363/2022.

Wyniki stosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, Jarosław
IVIarchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Aneta
Szczęsna-Kałwak, Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
NIEOBECNI (l)



Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XL V/3 63/2022 w sprawie ustalenia
cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych
przewozach pasażerskich na terenie Gminy Rudniki została podjęta.

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej - projekt uchwały Nr XLV/364/2022

W dyskusji wzięli udziąh
- radny Karol Włóka zapytał czy linie komunikacyjne będą w przyszłości zmieniane i czy jest
szansa, że pojawi się przystanek na Jaworku Dolnym i będzie tam również kurs.
- wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że linie, które funkcjonują obecnie sprawdzają się.
Jeśli jest taka potrzebna to ulegają one małym modyfikacją, ale linie głównie programowane
są pod kątem dzieci, które dojeżdżają do szkół.

Glosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej -projekt uchwały Nr XL V/3 64/2022.

Wyniki stosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLV/364/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
została podjęta.

d) w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rudniki dla
potrzeb zwrotu kosztów przewozu - projekt uchwały Nr XLV/365/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak zapytał czym podyktowane jest to , że głosując za przyjęciem tej
uchwały moc traci uchwała z 28 czerwca 2022r. - wójt Grzegorz Domański odpowiedział, że
zmieniło się prawo oświatowe, które wprowadziło zmiany w systemie zwrotu kosztów
dowozu dzieci do szkół. Wójt wyjaśnił, że do tej pory, koszty dowozu były zwracane na
podstawie deklaracji rodzica, a zwrot uzależniony był od średniej ceny paliwa. Teraz zmiana



polega na tym, że zwrot będzie uzależniony od kwoty za km.

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rudniki dla potrzeb
zwrotu kosztów przewozu - projekt uchwały Nr XLV/365/2022.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XL V/3 65/2022 w sprawie określenia
stawki za l kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rudniki dla potrzeb zwrotu kosztów
przewozu została podjęta.

e) 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
2023 rok" - projekt uchwały Nr XLV/366/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radna Ewa Orzeszyna zapytała czy Koła Gospodyń Wiejskich mogą skorzystać z tej dotacji
w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że jest uzależnione od tego co Koło chciałoby
zaprezentować.

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
2023 rok" - projekt uchwały Nr XLV/366/2022.

Wyniki słosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek



Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XL V/3 66/2022 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 2023 rok" została
podjęta.

f) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -projekt uchwały
Nr XLV/3 67/2022

Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
Nr XL V/3 67/2022.

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

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLV/367/2022 zniieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.

g) w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLV/368/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Andrzej Materak zapytał na czym ma polegać rozbudowa żłobka.
- wójt Grzegorz Domański wyjaśnił, że rozbudowa polegałaby na budowie innego wejścia i
skrócenia drogi ewakuacyjnej do minimum. Gdyby udało się to zrobić, wtedy mogłoby
powstać dodatkowych 8 miejsc w żłobku.
- radny Andrzej Materak (Ad Vocem) dopytał jeszcze czy bryła żłobka zostanie powiększona
czy prace będą w obrębie aktualnej bryły.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLV/368/2022.

Wyniki stosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

Wyniki imienne:
ZA (14)



Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XL V/3 6 8/2022 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 XLV/369/2022
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XL V/3 69/2022.
Wyniki slosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
WynikUmienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XL V/3 69/2022 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022 rok została podjęta.

i) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XLV/370/2022

W dyskusji wzięli udział;
- radny Grzegorz Dwornik zapytał czy odstępstwa będą również obowiązywać podczas
meczów piłki.

Głosowano w sprawie:
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Rudniki - projekt uchwały Nr XL V/3 70/2022.

Wyniki slosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: l, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l
Wyniki imienne:
ZA (13)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Anna Lach, Jarosław



Marchewka, Andrzej Materak, Ewa Orzeszyna, Damian Sowa, Aneta Szczęsna-Kałwak,
Karol Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba
WSTRZYMUJĘ SIĘ (l)
Henryk Pakuła
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XL V/3 70/2022 w sprawie odstępstwa
od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy
Rudniki została podjęta.

j) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Rudniki na lata 2022-2030 - projekt uchwały Nr XLV/371/2022

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Rudniki na lata 2022-2030 - projekt uchwały Nr XLV/371/2022.

Wyniki stosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

Wyniki imienne:
ZA (14)
Grzegorz Dwornik, 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
NIEOBECNI (l)
Mariusz Stanek

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XL V/3 71/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata
2022-2030 została podjęta.

5. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- wójt Grzegorz Domański przekazał wszystkim zebranym garść informacji na temat tego co
wydarzyło się od ostatniej sesji do dziś. Wójt poinformował, że została zakończona budowa
drogi Dalachów-Kuźnica. Nastąpiło również techniczne otwarcie drogi powiatowej w
miejscowości Zytniów. Następnie wójt poinformował, że obecnie trwają pracę koło boiska
sportowego w Rudnikach związane z budową tężni. Wójt dodał, że obecnie również trwają
pracę związane z modernizacją 6 placów zabaw oraz budową dwóch. W dalszej kolejności
poinformował, że 2 grudnia nastąpi otwarcie ofert przetargu na kanalizację Łazy i Młyny.
Wójt powiedział także, że na początku grudnia zostanie podpisany list intencyjny dotyczący
współpracy gminy Rudniki z policją w sprawie powstania posterunku policji. Następnie wójt
podzielił się kolejną dobrą wiadomość, poinformował, że gmina otrzymała dofinansowanie na
budowę miasteczka ruchu drogowego w Jaworznie. Na zakończenie swojej wypowiedzi wójt
dodał jeszcze kilka słów na temat sprzedaży węgla. Poinformował on , że gmina na podpisaną
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umowę z Polską Gmpą Górniczą i węgiel dla mieszkańców gminy pochodzić będzie z
polskich kopalń. Cena węgla to 1700 zł za tonę , w cenę wliczony jest już transport do klienta,
a jego dystrybucją zajmować będzie się firma z Zytniowa.
- radna Katarzyna Wojtal poprosiła by w przyszłym roku zmienić nawierzchnie drogi
w kierunku Mostek przy posesjach od nr 123 do 131. Radna przypomniała, że mieszkańcy
czekają na zamontowanie lustra na łączniku dróg.
- radny Henryk Pakuła zapytał czy można wprowadzić zmiany w kursowaniu autobusów tak
by dzieci przyjeżdżające do Rudnik ze szkół z Fraszki, Olesna bądź Wielunia nie musiały
tak długo czekać na kolejny autobus by dotrzeć do domu. Radny zapytał także czy będzie
otwarta poczekalnia i w jakich godzinach. Radny poruszył temat wzniesienia na drodze w
Bugaju pytając czy można by tam postawić jakąś niską barierkę bądź znak ograniczający
prędkość. Oraz zapytał czy zmieniło się coś w temacie remontu drogi.
- wójt Grzegorz Domański w pierwszej kolejności odpowiedział na ostatnie zadane pytanie
informując, że został złożony wniosek o dofinansowanie z rządowego programu dróg i
obecnie czekamy na informację zwrotną. Jeśli chodzi o poczekalnię to jest ona otwarta,
jednakże na noc będzie zamykana. Natomiast gdy mowa o limach autobusowych to one już
zostały już dostosowane do dzieci wracających ze szkół.
- radna Ewa Orzeszyna
- Grzegorz Domański

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się
porządku obrad XLV sesji rady zamyka sesję o godz.15 wypowiadając formułę „Zamykam
XLV sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY ,
^^y^W^^-^-
L/Jarosłuw Marchewka

Przygotował(a): Monika Włoch




