
Protokół Nr XI/2015 

z XI sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 27 listopada 2015 roku  

w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 
 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1300. 

Obecni na sesji: -     15 radnych według załączonej listy obecności, 

   -     Pyziak Andrzej – wójt gminy, 

   -     Napieraj Iwona – zastępca wójta gminy, 

- Wolf – Morawiak Beata - skarbnik gminy, 

- Borowiec Wiesława – radca prawny, 

- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 

- pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy w Rudnikach, 

- mieszkańcy gminy 

- sołtysi według załączonej listy obecności, 

Ad pkt 1  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward. Powitał obecnych na sesji 

radnych, sołtysów i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 15 radnych, podjęte na sesji 

uchwały są prawomocne. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak wystąpił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Andrzeja 

Zająca – Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki w latach 1994 – 1998. 

 

Wójt poinformował o odznaczeniu przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

które otrzymał radny Jarosław Marchewka – odznaczenie radny odebrał w dniu 11 listopada 

2015 roku w Opolu. 

 
Ad pkt 2 

Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady. 

Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono. 

Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XI sesji: 

1. Otwarcie sesji.      

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z IX sesji i X uroczystej sesji Rady Gminy Rudniki. 

4. Podjęcie uchwały: 

   a/ w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa - uchwała Nr XI/69/2015; 

   b/ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach zadania „Promowanie i wspieranie  

      rozwoju Sportu dla Wszystkich; projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

     - uchwała Nr XI/70/2015; 

   c/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących  

      dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia  

      oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na  

      wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym  

      planie oraz ich zatwierdzania -  uchwała Nr XI/71/2015; 

   d/ w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

      i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki – uchwała Nr XI/72/2015; 

   e/ w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rudniki  

      – uchwała Nr XI/73/2015; 



   f/ w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

      i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018” – uchwała Nr XI/74/2015; 

   g/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  

      odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki – uchwała Nr XI/75/2015; 

   h/ w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  

      ścieków – uchwała Nr XI/76/2015;  

   i/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  

      opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała Nr XI/77/2015; 

   j/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

      odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - uchwała Nr XI/78/2015; 

   k/ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

      komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy  

      Rudniki – uchwała Nr XI/79/2015; 

   l/ w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych – uchwała  

      Nr XI/80/2015; 

   ł/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego  

      podatku – uchwała Nr XI/81/2015; 

   m/ w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków 

      od nieruchomości, rolnego i leśnego – uchwała Nr XI/82/2015; 

   n/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” – uchwała  

      Nr XI/83/2015; 

   o/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr XI/84/2015; 

   p/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała 

      Nr XI/85/2015. 

5. Informacja Wójta Gminy Rudniki i Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki o złożonych   

    oświadczeniach majątkowych.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Ad pkt 3 

Uwag do protokołów  z IX sesji rady, która odbyła się w dniu 13 października 2015 roku  

i X uroczystej sesji rady, która odbyła się w dniu 14 listopada 2015 roku nie zgłoszono.  

Protokoły  Nr IX/ 2015 i X/2015 zostały przyjęte jednogłośnie - 15 głosami „za”. 

 

Ad pkt 4 

a/ rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że uchwały rady można zmieniać i uchylać, 

ale uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje tryb 

szczególny, który przewiduje, że nie ma prawnej możliwości uchylenia i zmiany ustawy, 

można to zmienić zgodnie z określona procedurą, określoną w ustawie o planowaniu 

przestrzennym. Wyjaśniła zasadę postępowania ze złożonym wezwaniem do usunięcia 

naruszenia prawa – wezwanie rozpatruje rada, a następnie wnioskujący możne złożyć 

wniosek do Sądu Administracyjnego. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że uchwała podjęta w maju 2015 roku w sprawie 

stanowiska Rady Gminy o kierunkach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego została podjęta pode presją i na wniosek mieszkańców, 

dziś wszyscy mówią, że winny jest wójt. 

Radna Jach-Koterba zapytała, jakie są skutki prawne odrzucenia wniosku, a jakie uznania 

wniosku? 



Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że jeżeli rada uzna za zasadny wniosek Pana 

Buczko, sprawa najprawdopodobniej zostanie przekazana do Sądu Administracyjnego, należy 

uwzględnić, że trwają już prace nad zmianą planu, ale wymaga to czasu ze względu na 

uzgodnienia. 

Wójt gminy powiedział, że plan opracowuje biuro architektoniczne, a rada zatwierdza. 

Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak powiedziała, ze podjęta przez radę uchwala zostanie  

 

przekazana wnoszącemu wezwanie Panu Buczko, który najprawdopodobniej przekaże sprawę 

do Sądu Administracyjnego. Powiedziała, że przekazane radnym na komisje uzasadnienie do 

uchwały zostało przygotowane przez urbanistkę, która opracowywała plan.  Stwierdziła, że na 

mapach, na podstawie których opracowywany był plan, nie było budynku, grunty figurują 

jako grunty rolne, Pan Buczko nie płaci także podatku od nieruchomości (od budynku 

mieszkalnego). 

Innych zapytań i uwag oraz wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   1 głos   /radna Jach-Koterba/  

   wstrzymuję się -   1 głos   /radna Kaczmarek Bogusława/ 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa została podjęta 13 głosami „za”. 

 

b/ przyjęcie do realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

Radna Kaczmarek zapytała, kto będzie korzystał z projektu i jakie koszty będą finansowane? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Cizkiewicz 

powiedziała, że projektem objęci będą uczniowie klas 3-ch szkół podstawowych, zajęcia będą  

się odbywały na basenie w Praszce 20 godzin w tygodniu, koszty / opieka uczniów, nauka 

pływania, wejście/  są w całości finansowane w ramach projektu. Powiedziała, że projekt jest 

uzgodniony z dyrektorami szkół i rodzicami. 

Wójt gminy powiedział, że należy przystąpić do projektu, ale rodzice także winni pośrednio 

brać udział w  projekcie – starać się by dzieci jeździły na zajęcia na basenie. 

Radny Pakuła zapytał, kto określał wiek dzieci? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Cizkiewicz powiedziała, 

że kryteria zostały określone przez Ministerstwo Sportu – projekt obejmuje uczniów szkół 

podstawowych klas 1 – 3. 

Radny Strugała zapytał, jaki jest wkład Ministerstwa Sportu? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Cizkiewicz powiedziała, 

że 50% kosztów ponosi Ministerstwo Sportu, 50% kosztów projektu gmina. 

Radny Marchewka zapytał, co będzie gdy gmina nie otrzyma dofinansowania, czy wtedy 

uczniowie będą mieć tylko 10 godzin tygodniowo? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Cizkiewicz powiedziała, 

że projekt jest realizowany łącznie, nie będzie dofinansowania,  nie ma projektu, ale rada może 

przeznaczyć środki gminy, by dzieci jeździły na basen.  

Innych zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady gminy przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu 

dla Wszystkich; projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 



   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich; 

projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” została podjęta jednogłośnie. 

 

 

c/ zmiana uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody  

   na wydzielonym rachunku bankowym 

Skarbnik gminy Beata Wolf-Morawiak powiedziała, że zmiana uchwały obejmuje tylko 

doprecyzowania zapisów w dotychczasowej uchwale. 

Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przestawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 

rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/71/2015 zmieniająca uchwałę  

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 

rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

została podjęta jednogłośnie. 

 

d/ przyjęcie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Uwag, zapyta i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki nie 

zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy 

Rudniki. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/72/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki 

została podjęta jednogłośnie. 

 

e/ regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Rudniki 

Radny Sas, w imieniu Komisji Rewizyjnej, zgłosił wniosek formalny o dopisanie w § 2 ust. 1 

punkt 2 Regulaminu /załącznik do uchwały/ przed słowem „zdobywcami” dopisanie słów 

„laureatami lub”. 

Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.  

Rada jednogłośnie, 15 głosami „za”, przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Sasa. 



Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 

regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rudniki – z przyjęta zmianą. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu 

przyznawania stypendium Wójta Gminy Rudniki została przyjęta jednogłośnie. 

f/ wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Radny Kościelny zapytał, skąd są tak duże straty wody? 

Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że przyczyny są różne – awarie na sieci, nie 

ujmowana jest woda do gaszenia pożarów, a także nieuczciwość mieszkańców /kradzież 

wody/. Powiedział, że straty regeneruje również wodociąg w Żytniowie /zdarzają się 

przecieki niekontrolowane – woda nie wypływa na zewnątrz/, dlatego wodociąg planowany 

jest do wymiany. Powiedział, że planowany jest zakup systemu kontroli wodociągu – system 

monitorujący. 

Radny Biskup powiedział, że na rok 2017 planowana jest budowa kanalizacji w Jaworznie 

Bankowym i należy to zrobić. 

Wójt gminy odpowiedział, że budowa kanalizacji w Jaworznie Bankowym jest ujęta w planie 

rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018. 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie „Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2018”. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/74/2015 w sprawie „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2018” została 

podjęta jednogłośnie. 

 

g/ taryfy za wodę i ścieki  

Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki nie 

zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/75/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki została  

Podjęta jednogłośnie. 

 

h/ dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do taryf 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 



Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady gminy  stwierdził, że uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie dopłat do taryf 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta 

jednogłośnie. 

 

i/ zmiana terminu opłaty za odpady 

Radny Strugała zapytał, dlaczego wprowadzana jest zmiana terminu uiszczania opłaty za 

odpady? 

Referent Marta Garncarek, pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy w Rudnikach, powiedziała, że zmiana uchwały wprowadza termin 

płatności do końca miesiąca za dany miesiąc, nie będzie rozbieżności – dotychczas płatność 

była do 15-go dnia następnego miesiąca. 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady gminy przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady gminy  stwierdził, że uchwała Nr XI/77/2015 zmieniająca uchwałę  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie. 

 

j/ zmiana uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

Referent Marta Garncarek, pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy w Rudnikach przedstawiła multimedialną prezentację na temat 

gospodarki odpadami na terenie gminy. 

Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Radny Biskup przedstawił średnie wyliczenie kosztów opłaty za odpady. Powiedział, że 

stawki opłat ciągle wzrastają, a najwięcej płaca gospodarstwa 1-osobowe i należy to zmienić. 

Stwierdził, że za wszystkie media opłata ponoszona jest zgodnie z wykorzystaniem, przy  

opłacie za odpady nie jest to adekwatne do ilości odprowadzonych odpadów. 

Wójt gminy powiedział, że firma odbierająca odpady ustala ogólną kwotę za odbiór odpadów, 

stawki za odpady ustala gmina, jeżeli zostaną obniżone stawki w jednej pozycji, to należy 

zwiększyć je w innej, aby kwota ogólna się zgadzała. 

Przewodniczący rady powiedział, że stawka opłaty powinna być od ilości osób w gospodarstwie.  

Wójt gminy odpowiedział, że ustalając stawkę opłaty od osoby,  należałoby zmienić metodę 

ustalania opłaty za odpady. 

Referent Marta Garncarek, pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy w Rudnikach  przedstawiła dla porównania sposób naliczania i 

wysokości stawek opłat w sąsiednich gminach. 

Skarbnik gminy Beata Wolf-Morawiak powiedziała, że nie ma uczciwego sposób ustalenia 

opłaty, każda gmina wybiera własną metodę ustalenia stawki opłat. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 



Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 1o głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   5 głosów 

Przewodniczący rady gminy  stwierdził, że uchwała Nr XI/78/2015 zmieniająca uchwałę  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty została podjęta 10 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymują się”, 

głosów „przeciw” nie było. 

„Za” głosowali radni: Dwornik Grzegorz, Gładysz Edward, Kaczmarek Boguslawa,  

Klimas Wiesława, Marchewka Jarosław, Mosiala Tomasz,  

Pakuła Henryk, Sas Adam, Strugała Marcin, Wilk Justyna. 

„Wstrzymuję się” głosowali radni: Biskup Eugeniusz, Jach-Koterba Anna,  

Kościelny Wiesław, Lach Anna, Sowa Damian. 

 

k/ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady gminy przedstawił i podał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady gminy  stwierdził, że uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki została podjęta 

jednogłośnie. 

 

l/ podatek od środków transportowych 

Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia 

rocznych stawek podatku od środków transportowych nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia 

rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady gminy  stwierdził, że uchwała Nr XI/80/2015  w sprawie określenia 

rocznych stawek podatku od środków transportowych została podjęta jednogłośnie. 

 

ł/ podatek od nieruchomości 

Radna Kaczmarek zapytała, czy zwolnienie z podatku wymienione w § 2 punkt 2 dotyczy 

strażnic? 

Radca prawny Wiesława Borowiec odpowiedziała, że nie wszystkie strażnice są własnością 

gminy, dlatego jest to zwolnienie. 



Innych zapytań oraz wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady gminy  stwierdził, że uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku została podjęta 

jednogłośnie. 

 

m/ wzory formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

Zapytań i  wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia wzorów 

formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 

nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady gminy przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, 

rolnego i leśnego. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady gminy  stwierdził, że uchwała Nr XI/82/2015 w  sprawie określenia 

wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego  

i leśnego została podjęta jednogłośnie. 

 

n/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” 

Proponowane zmiany w uchwale w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych  

z budżetu w 2015 roku” omówiła skarbnik gminy. 

Radny Sas zapytał, kiedy  drogi wymienione w § 1 punkt 4 uchwały zostały wprowadzone do 

planu inwestycji? 

Radny Kościelny zapytał o zakres praw na tych drogach? 

Skarbnik gminy Beata Wolf- Morawiak powiedziała, że zadanie zostało wprowadzone na 

sesji w dniu 13 października 2015 roku, dziś zmieniana jest nazwa zadania i zostają 

zwiększane środki własne na zadaniu. 

Wójt gminy powiedział, że zadanie - remont ulic w Rudnikach – obejmuje położenie nowej 

nawierzchni z ciągami rowerowo – pieszymi. Powiedział, że remont ulicy Reymonta nie 

będzie doprowadzony do ulicy Piaskowej, gdyż nie ma takich możliwości - ulica jest zbyt 

wąska, a właściciele działek nie wyrażają zgody na poszerzenie drogi. 

Radny Kościelny powiedział, że ten odcinek drogi można bardzo łatwo naprawić – wystarczy 

drogę wyrównać i ściąć pobocze drogi, wtedy mieszkańcy ulicy Piaskowej  będą mogli z tej  

drogi korzystać. 

Wójt gminy powiedział, ze przyjmuje zgłoszona uwagę i zaprasza na spotkanie w dniu  

1 grudnia /wtorek/, by omówić szczegółowo sprawy drogi. 

Radny Kościelny powiedział, że przy tym odcinku ulicy niezbędna jest również lampa 

uliczna. 

Radny Sas powiedział, że droga Żytniów – Chwiły jest w planie już od kilu lat, a nic nie jest 

zrobione, gmina występuje do mieszkańców o zgodę na oddanie części działek, ale najpierw 

należy powiedzieć mieszkańcom, czy droga będzie robiona. 



Radna Klimas powiedziała, że popiera radnego Sasa, gdyż rada przeznaczała środki na drogę, 

a nic nie jest robione. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 

powiedziała, że został wykonany projekt, droga Żytniów – Chwiły jest drogą gminną i musi 

mieć określone parametry, a gmina musi być właścicielem drogi, po wykonaniu projektu 

okazało się, że nie jest, stąd terminy się przedłużają, poza tym przy drodze musi być 

wykonane odwodnienie, gdyż teren jest podmokły. 

Wójt gminy stwierdził, że kiedyś można była zająć pod drogę część działki na zasadzie 

użyczenia – dziś by robić drogę gmina musi być właścicielem gruntu, dotyczy to wszystkich 

dróg. 

Inspektor ds. drogownictwa Łukasz Wicher powiedział, że we wrześniu po sporządzeniu 

projektu wyszło, iż musimy mieć zgodę właścicieli działek i  zwrócił się do radnego Żytniowa 

o pomoc i rozmowy z właścicielami gruntów. 

Skarbnik gminy Beata Wolf-Morawiak odpowiedziała na pytanie radnego Sasa odn. dróg 

wymienione w § 1 punkt 4 projektu uchwały – zadanie zostało wprowadzone do planu 

rocznego na IX sesji rady w dniu 13 października 2015 roku, a dziś dokonujemy tylko zmiany 

nazwy zadania. 

Wójt Andrzej Pyziak poinformował radnych, które drogi na terenie gminy zostały zgłoszone 

do dofinansowania, jaki będzie efekt nie wiadomo, droga Żytniów – Chwiły nie mieści się  

w obowiązujących zasadach dofinansowania. 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady gminy przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  

w „Planie inwestycji  finansowanych z budżetu w 2015 roku”. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   2 głosy  

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XI/83/2015 w sprawie zmian w „Planie inwestycji  finansowanych z budżetu  

w 2015 roku” została podjęta. 

„Za” głosowali radni:  Biskup Eugeniusz, Gładysz Edward, Jach-Koterba Anna,  

    Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, Kościelny Wiesław,  

    Lach Anna, Marchewka Jarosław, Mosiala Tomasz, Pakuła  

    Henryk, Sowa Damian, Strugała Marcin, Wilk Justyna. 

„Przeciw” głosowali radni:  Sas Adam i Dwornik Grzegorz 

o/ zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 rok omówiła skarbnik gminy Beata  

Wolf-Morawiak. 

Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady gminy przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2015 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   1 głos 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok została podjęta. 

„Za” głosowali radni:  Biskup Eugeniusz, Dwornik Grzegorz, Gładysz Edward,  

Jach-Koterba Anna, Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława,  

Kościelny Wiesław, Lach Anna, Marchewka Jarosław, Mosiala  

Tomasz, Pakuła Henryk, Sowa Damian, Strugała Marcin,  

Wilk Justyna. 



„Przeciw” głosował radny Sas Adam. 

 

p/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 

Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XI/85/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad pkt 5 – oświadczenia majątkowe 

 

Informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz – kserokopia informacji stanowi załącznik  

Nr 1 do protokołu. 

Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne 

przedstawił wójt Andrzej Pyziak – kserokopia informacji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 

Wiceprzewodnicząca rady gminy Wiesława Klimas odczytała pismo Stowarzyszenia Zdrowe 

Środowisko do Życia na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska z Julianpola i 

Jaworzna z dnia 24 listopada 2015 roku – pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że 10 listopada 2015 roku zakończyły się 

konsultacje społeczne do strategii. Stwierdziła, że podsumowaniem konsultacji społecznych 

jest przedstawienie jej wyników na sesji rady, co niniejszym czyni. Powiedziała, że  każdy 

mógł zgłaszać uwagi. Zgłoszono 82 uwagi na 24 arkuszach konsultacyjnych, które 

przekazano radnym. Zwróciła się do radnych o uwagi do zgłoszonych wniosków, przyjęcie 

Strategii Rozwoju Gminy planowane jest na grudniowej sesji rady. 

Radny Kościelny wystąpił o naprawienie drogi na Jaworku i oznaczenie ulicy Piaskowej w 

Rudnikach. 

Radny Pakuła powiedział, ze zostało złożone pismo w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 

odnośnie skrzyżowania na Bugaju, zginął tam już rowerzysta, a może dojść do kolejnej 

tragedii, gdyż skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne. Powiedział, że wystąpiono także  

o utwardzenie pobocza drogi powiatowej z Cieciułowa do Bugaja. Zapytał, czy coś wiadomo  

w tej sprawie.  

Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak odpowiedziała, że zapyta na następnej sesji Rady 

Powiatu. Powiedziała, że w powiecie działa Komisja Bezpieczeństwa, ale nie zna wyników 

jej prac. 

Radna Jach-Koterba zapytała, czy są skutki finansowe dotyczące wprowadzenia 

prawidłowych danych do Systemu Informacji Oświatowej. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że  

w wyniku kontroli wewnętrznej stwierdzono nieprawidłowości i wystąpiono do Ministerstwa 

Finansów z pismem, że zostaną zwrócone środki, by nie płacić odsetek. 

Radny pakuła zapytał, czy ktoś czuwa nad dyrektorami? 



Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że dane do 

Ministerstwa Finansów bezpośrednio przesyłają dyrektorzy szkół, do BOOS przedkładane są 

tylko podpisane dane. Stwierdziła, że obecnie wraz z informacją dyrektorzy przekazują 

orzeczenia o niepełnosprawności uczniów i orzeczenia uczniów klas sportowych – wcześniej 

zastawiano się ochroną danych osobowych. Powiedziała, że nie uchyla się od 

odpowiedzialności, ale wgląd w dokumenty miał tylko dyrektor szkoły, a często powodem 

zwrotu środków jest nieprawidłowa data wystawienia orzeczenia lub brak nowego orzeczenia. 

Radny Marchewka powiedział, że środki były, zostały zainwestowane w dzieci, mimo że 

trzeba je będzie zwrócić 

Wójt powiedział, że gdyby środków nie było, dzieci mogły mieć normalne zajęcia, nie byłyby 

wydane środki na wydane środki na wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe dla nauczycieli. 

Radny Kościelny powiedział, że rozumie radnego Marchewkę, ale dyrektorzy szkól powinni 

przestrzegać przepisów albo ponosić odpowiedzialność za nie przestrzeganie przepisów. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

wszystkie szkoły były kontrolowane przez Urząd Kontroli Skarbowej, będą prowadzone 

postępowania i będą kary, gdyż dyrektor musi ponosić odpowiedzialność. 

Radny Sowa powiedział, że orzeczenia do klas sportowych trzeba uaktualniać co 3 lata, a jest 

tylko jeden ośrodek wydający takie orzeczenia, stąd są utrudnienia. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak stwierdził, że dyrektorom była zwracana uwaga, odpowiadano, 

że my się nie znamy, a prawo jest nieprecyzyjne. 

Sołtys wsi Chwiły poprosił o informację, by przekazać ją mieszkańcom wsi, na temat co 

zrobiono w sprawie remontu drogi Żytniów – Chwiły. 

Wójt powiedział, że sołtysowi i radnym przekazano pismo – wykaz osób, gdzie trzeba 

uregulować stan prawny, gmina musi mieć zgodę właścicieli działek, by prowadzić dalej 

prace, a chodzi o działki, które są już zajęte na drogę, a są własnością prywatną. 

Radny Sas powiedział, że sprawa ta jest poruszona za późno, nie ma szans by uzyskać zgodę 

właścicieli do końca roku. 

Wójt odpowiedział, że projekt  opracowano na koniec września i tam okazało się, że droga 

jest na gruntach prywatnych. Stwierdził, iż nie ma szans na remont drogi w 2016 roku. 

Radna Klimas zapytała, dlaczego radny i sołtys ma kontaktować się z właścicielami działek, 

można skontaktować się wysyłając pisma. 

Wójt odpowiedział, że gmina stara się załatwić zgody jak najszybciej i zapłacić jak naj mniej. 

Sołtys wsi Słowików powiedziała, że w dniu 6 grudnia przy kościele w Jaworznie będzie 

zbiórka na leczenie Tomasza Urbaniaka, mieszkańca Słowikowa. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że Państwo Wączkowie planują zorganizować 

wigilię dla osób starszych i samotnych w dniu 21 grudnia o godz. 1700 i zwrócił się do 

radnych i sołtysów o zgłaszanie takich osób do Urzędu gminy. 

Powiedział, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowany został punkt bezpłatnej 

pomocy prawnej, punkt będzie w budynku biblioteki, starostwo ponosi koszty prawnika, 

gmina udostępnia lokal, nie będzie to adwokat prowadzący sprawy mieszkańców, będzie to 

punkt konsultacyjny w sprawach prawnych. 

Przewodniczący rady zapytał, skąd taki pomysł? 

Wójt odpowiedział, że jest to pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości i zgodne z ustawą 

rządową. 

Wójt powiedział, że wielokrotnie już były prowadzone rozmowy w sprawie przeznaczenia 

budynku po starym posterunku w Rudnikach, trzeba będzie podjąć decyzję – budować nowy 

czy sprzedać, gdyż budynek  nie nadaje się do remontu. 

Radny Pakuła powiedział, że nie należy sprzedawać, wybudować nowy lokal i wydzierżawić 

ludziom. 



Radna Klimas powiedziała, że sprawę radni rozpatrzą na komisjach, a decyzja zostanie 

przekazana na następnej sesji. 

Wójt gminy powiedział, że radni zarzucają, że nie ma kontaktu z mieszkańcami, ale radni 

także nie zjawiają się w gminie, by skontaktować się z wyborcami, a można to zrobić  

w czwartki, jeżeli radni wyrażą zgodę, in formacja zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości. 

Radny Pakuła podziękował za wsparcie finansowe dla rodziny z Nowego Bugaja, u której 

zdarzyła się tragedia. 

Radna Wilk poprosiła Sołtysa Słowikowa o podanie numeru konta, na które można przekazać 

środki dla Tomasza Urbaniaka. 

Radny Marchewka wystąpił o utworzenie w bibliotece strefy  bezprzewodowych sieci 

komputerowych Vi-Fi. 

Radny Sowa powiedział, że należy zastanowić się nad wymian lamp oświetlenia ulicznego na 

lampy ledowe. 

Wójt odpowiedział, że lampy ledowe są oszczędniejsze, ale czy są lepsze niż sodowe, siła 

rozsyłu światła jest mniejsza więc lamp musi być  więcej,  należy poczekać z wymiana lamp.  

Radny Sowa zapytał, jaka powinna być szerokość pobocza przy drogach gminnych. 

Inspektor ds. drogownictwa Łukasz Wicher powiedział, że zależy do od klasy drogi. 

Radna Klimas powiedziała, ze składany był wniosek do budżetu o remont drogi Łazy – 

Porąbki, droga jest bardzo zniszczona, a w otrzymanym piśmie jest informacje, ze niezbędne 

są badania.  

Inspektor ds. drogownictwa Łukasz Wicher odpowiedział, że na drodze są spękania, być 

może zależy to od gruntu, dlatego należy sprawdzić stan podbudowy drogi, by prowadzić 

dalsze prace. 

Przewodniczący rady i radny Pakuła wystąpili o oświetlenie uliczne i naprawę drogi na 

Borku. 

Radny Marchewka powiedział, że należy usunąć dziurę na ulicy Okólnej w Rudnikach. 

Inspektor ds. drogownictwa Łukasz Wicher powiedział, że naprawa będzie w przyszłym 

tygodniu, masa asfaltowa jest już zakupiona. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 7 

Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 

zamknął sesję o godz. 1630 wypowiadając formułę „Zamykam XI  sesję Rady Gminy 

Rudniki”. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 Podinspektor ds. kadr i rady gminy  Przewodniczący Rady Gminy  

 /-/ Elżbieta Baros /-/ Edward Gładysz 

 

 

 


