
RADA GMINY
RUDNIKI

l _ woj. opolskie •
Protokół Nr 44/2022

z XLIV sesji Rady Gminy Rudniki
która odbyła się w dniu 27 października 2022 roku

w Urzędzie Gminy w Rudnikach

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

- 13 radnych

- sołtysi

- Anna Sekienda - zastępca wójta

- Beata Wolf-Morawiak - skarbnik gminy

- Joanna Bryś - sekretarz gminy

- dyrektorzy placówek oświatowych

- Grzegorz Więcławik - radca prawny

- Aleksandra Białkowska - kierownik Referatu Oświaty

- Beata Nowakowska- Fałat - kierownik Referatu Ochrony Środowiska

l. Otwarcie sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka. Powitał obecnych na sesji
radnych, sołtysów, zastępcę wójta, skarbnika, sekretarz, dyrektorów placówek oświatowych,
radcę prawnego oraz obecnych kierowników referatów. Stwierdził, że w sesji bierze udział 13
radnych, podjęte na sesji uchwały są prawomocne.

2. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji.

Wyniki stosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (l 3)
Grzegorz Dwornik, Bogusława Kaczmarek, Honorata Klimek, Jarosław Marchewka, Ewa
Orzeszyna, Henryk Pakuła, Damian Sowa, Mariusz Stanek, Aneta Szczęsna-Kałwak, Karol
Włóka, Katarzyna Wojtal, Mirosław Woźny, Dariusz Zaręba



NIEOBECNI (2)
Anna Lach, Andrzej Materak

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

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Rudniki.

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

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

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

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

4. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków- projekt uchwały Nr XLIV/357/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Grzegorz Dwornik zapytał czy kwota dopłaty uległa zmianie w porównaniu do
aktualnej dopłaty.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że kwota dopłaty jest utrzymana na takim samym
poziomie jaki był dotychczas.

Do obrad dołączył radny Andrzej Materak.

Głosowano w sprawie:
w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków- projekt uchwały Nr XLIV/357/2022.

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



NIEOBECNI (l)
Anna Lach

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLIV/357/2022 w sprawie dopłaty
do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została
podjęta.

b) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - projekt uchwały
NrXLIV/358/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - projekt uchwały
NrXLIV/358/2022.

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLIV/3 5 8/2022 w sprawie uznania
petycji za niezasługującą na uwzględnienie została podjęta.

c) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
NrXLIV/359/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Mariusz Stanek zapytał co się kryje za zwiększeniem dochodów bieżących oraz za
zmniejszeniem dochodów majątkowych.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, że zwiększenie dochodów i zwiększenie
wydatków dotyczy całego okresu od ostatniego WPF, który był uchwalany do dnia
dzisiejszego czyli jest to pochodna zmian w budżecie.

Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -projekt uchwały
Nr XLIV/3 59/2022.

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLIV/359/2022 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 XLIV/3 60/2022

W dyskusji wzięli udział:
- radny Grzegorz Dwornik zapytał dlaczego zostało wykreślone zadanie pn. Zakup
samochodu dla OSP Zytniów i czy pojawi się ono w przyszłym roku.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała, że w tym roku zadanie to nie będzie
zrealizowane dlatego zostało wylcreślone, ale pojawi się w budżecie na przyszły rok.
- radny Karol Włóka zapytał czy zadanie wykup nieruchomości w Faustiance odnosi się do
cegielni.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak potwierdziła, że chodzi o wykup cegielni.
- radny Damian Sowa zapytał co dokładnie kryje się pod nowym zadaniem w punkcie 6.
- skarbnik Beata Wolf-Morawiak wyjaśniła, że chodzi o szatnię w Źytniowie, która będzie
mieście się w budynku LZS.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku" - projekt
uchwały Nr XLIV/3 60/2022.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLIV/3 60/2022 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 XLIV/361/2022

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - projekt uchwały Nr XLIV/3 61/2022.
Wyniki stosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: l

??



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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLIV/361/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2022 rok została podjęta.

5. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.

Informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 przedstawiła Anna
Sekienda- zastępca wójta. W informacji zostały zawarte najważniejsze zagadnienia związane
z oświatą. Swoje wystąpienia Pani Sekienda zaczęła od wyjaśnienia czym są zadania
oświatowe. W dalszej części zostały omówione takie zagadnienia jak egzamin ósmoklasisty,
finansowanie oświaty, inwestycje gminne związane z oświatą, realizacje projektów tj. „Poznaj
Polskę", „Laboratoria Przyszłości", „Aktywna Tablica", „ Umiem pływać", „ narodowy
program Rozwoju Czytelnictwa", „ Erasrnus+", „ Eko przedszkolak", oraz pomoc materialna.

Po zakończonej prezentacji zostały zadane pytanie. Radny Mariusz Stanek zapytał jaka kwota
została przeznaczona na pomoc materialną oraz z czym wiążę się reorganizacja szkoły w
Rudnikach poprzez połączenie jej z przedszkolem. Radny wystosował również wniosek do
przewodniczącego o to by informacje oświatowe były dostarczane radnym przed sesją tak by
mieli czas się zapoznać z nimi. Na zadane pytania odpowiedziała zastępca wójta informując,
że na pomoc materialną przeznaczono ok 20 tyś. zł. Jeśli natomiast chodzi o zmiany
organizacyjne czyli funkcjonowania szkoły w Rudnikach i przedszkola decyzja jeszcze nie
zapadła. Niemniej jednak jeśli taka decyzja zapadnie to nie będzie ona miała żadnego
negatywnego wpływu dla nauczycieli. Następne pytanie zadał radny Andrzej Materak
odnośnie kształcenia dzieci z potrzebami specjalnymi. Zapytał czym spowodowane jest to, że
wydatki w roku 2022 są większe niż subwencja. Na zadane pytanie odpowiedziała Aleksandra
Białkowska wyjaśniając, że wynika to przede wszystkim z faktu, że nowe orzeczenia
pojawiają się w trakcie roku a subwencja naliczana jest tylko raz na podstawie danych
wprowadzonych na dzień 30 września.

Po zakończonej dyskusji przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

6. Zapytania i wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- z-ca wójta Anna Sekienda poinformowała, że gmina zgłosiła się do sprzedaży węgla jako
podmiot dystrybuujący węgiel na terenie swojej gminy, a na stronie urzędu pojawił się
formularz na którym zbieramy zapotrzebowanie. Wyjaśniła, również kto i w jakich ilościach
może starać się o zakup węgla po cenie preferencyjnej. Następnie z-ca wójta przekazała
informacje na temat jodku potasu. Poinformowała, że gmina otrzymała należną ilość tabletek
i ma opracowany plan ich dystrybucji na wypadek gdyby zaszła taka potrzeba. Na koniec



swej wypowiedzi Pani Anna zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w uroczystościach 11
listopada.
- radny Henryk Pakuła zapytał czy wiadomo kto będzie ten węgiel woził oraz gdzie on będzie
składowany, jak aktualnie wygląda sytuacja z drogą w Bugaju oraz przypomniał o
niebezpiecznym wzniesieniu na drodze wyjeżdżając z Bugaja Starego w stronę Zytniowa.
Radny zapytał również czy jest przewidziana jakaś pomoc dla osób, które palą pelletem.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała na zadane pytania. Wyjaśniła, że osoby, które
opalają swoje domy m.in. pelletem mają możliwość ubiegania się o dodatek z tytułu
wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Jeśli chodzi o drogę to nic się w tym temacie nie
zmieniło, natomiast jeśli mowa o zakręcie to pracownicy przyjrzą się sprawie. Zastępca
poinformowała również, że jeśli chodzi o dystrybucję węgla to urząd prowadzi rozmowy z
podmiotami prywatnymi, które zajmują się sprzedażą węgla na terenie naszej gminy.
- radny Mariusz Stanek zapytał czy osoby, które nie złożą wniosku dot. węgla w terminie do
28 października zamykają sobie możliwość kupienia tego węgla, co będzie w sytuacji gdy
okaże się, że węgiel jest słabej jakości oraz z iloma podmiotami prowadzone są rozmowy w
sprawie sprzedaży.
- z-ca Alina Sekienda odpowiedziała, że był to termin „ orientacyjny", żeby gmina wiedziała
jak duże może być zainteresowanie tym węglem. Jeśli natomiast chodzi o podmioty to
zapytanie zostało wysłane do wszystkich podmiotów jakie działają na terenie gminy Rudniki.
- radna Bogusława Kaczmarek zapytała, czy osoby, które zakupiły węgiel na PGG mogą
również starać się o zakup preferencyjny.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że w materiałach które gmina otrzymała, było
pytanie „czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym którzy nabyli
wcześniej węgiel po przystępnej cenie na przykład PGG". Odpowiedź brzmi : „ Nie, nie
będzie przysługiwało. Wniosek o zakup referencyjny będzie zawierał oświadczenie, że
wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa na sezon
grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takie jak
określona w rozporządzeniu".
- radny Henryk Pakuła zapytał czy dalej prowadzone są rozmowy na temat powstania
posterunku policji w Rudnikach i z jakimi kosztami się to wiąże.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że rozmowy wciąż trwają.
- radna Bogusława Kaczmarek zapytała jak w gminie wygląda sprawa ze schronami.
- z-ca wójta Anna Sekienda odpowiedziała, że na terenie gminy Rudniki nie ma schronów. Są
jedynie budynki użyteczności publicznej, które posiadają piwnice.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Marchewka poinformował, że wobec wyczerpania się
porządku obrad XLIV sesji rady zamyka sesję o godz.1550 wypowiadając formułę „Zamykam
XLIV sesję Rady Gminy Rudniki".

PRZEWODNICZĄCY
?dy Gminy rudniki

Ł^
Jarosław Marchewka

Przygotował(a): Monika Włoch


