
Protokół Nr XII/2015 

z XII sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 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, 

- Zając Danuta – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudnikach, 

- 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. 

 
Ad pkt 2 

Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady. 

Zmianę do porządku zgłosił przewodniczący Komisji Budżetu Rolnictwa i Ekologii. Wystąpił 

o wprowadzenie do porządku dwóch uchwał: 

- jako punkt 4l uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących  

  radnym, 

- jako punkt 4ł uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. 

Uzasadnił wprowadzenie uchwał.  

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonego 

wniosku. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania:  za    - 10 głosów 

przeciw  -   5 głosów 

wstrzymuję się -   0 głosów 

Porządek obrad XII sesji rady gminy został przyjęty 10 głosami „za”, przy 5 głosach 

„przeciw”. 

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

   Bogusława, Klimas Wiesława, Kościelny Wiesław, Lach Anna, Pakuła  

   Henryk, Strugała Marcin, Wilk Justyna 

„Przeciw” głosowali radni: Dwornik Grzegorz, Marchewka Jarosław, Mosiala Tomasz,  

Sas Adam, Sowa Damian 

Rada przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.      

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Rudniki. 

4. Podjęcie uchwały: 

   a/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  



      Alkoholowych na 2016 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  

      2016 rok – uchwała Nr XII/86/2015; 

   b/ w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych  

      i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki do postępowania  

      rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – uchwała  

      Nr XII/87/2015; 

   c/ w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Program  

      Rozwoju Czytelnictwa” – uchwała Nr XII/88/2015; 

   d/ w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  

      podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok – uchwała  

     Nr XII/89/2015; 

   e/ w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2016 rok – uchwała  

      Nr XII/90/2015; 

   f/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy – uchwała Nr XI/91/2015; 

   g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr XII/92/2015; 

   h/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  

      Nr XII/93/2015; 

   i/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok – uchwała Nr XII/94/2015; 

   j/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019 – uchwała  

      Nr XII/95/2015; 

   k/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025 – uchwała  

      Nr XII/96/2015; 

   l/ w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym uchwała  

      Nr XII/97/2015; 

   ł/ w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów uchwała Nr XII/98/2015. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Ad pkt 3 

Uwag do protokołu  z XI sesji rady, która odbyła się w dniu 27 listopada 2015 roku nie 

zgłoszono.  

Protokół  Nr XI/2015  został przyjęty jednogłośnie - 15 głosami „za”. 

 

Ad pkt 4 

a/  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok  

   i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 

Zapytania do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok zgłosili radni. 

Radny Strugała zapytał, czy Biuro informuje dyrektorów szkół o składaniu wniosków o 

dofinansowanie z programów? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

dyrektorzy korzystają z tych środków, są nagrody dla uczniów, są dofinansowania do różnych 

programów, ale może także przekazywać dyrektorom kserokopię uchwały. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach Danuta Zając powiedziała, 

że są to środki na małe projekty, z których korzystają szkoły i ośrodek szkolno-wychowawczy. 

Radny Kościelny zapytał ilu członków liczy Komisja i czy są przeprowadzane wywiady? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach Danuta Zając powiedziała, 

że Gminna Komisja liczy 6 osób, przewodnicząca jest p. Teresa Włodarczyk, wywiady 



przeprowadzane są, gdy sprawa dotyczy nowej rodziny, jeżeli zgłoszenia do „niebieskiej 

karty” dokonuje policja, to policja sporządza wywiad i przedkłada komisji i na tej podstawie 

komisja prowadzi swoje prace. 

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że przepis odn. „niebieskiej karty” gmina musi realizować, 

karta pokazuje, że w tej rodzinie są problemy, uczula pracowników ośrodka pomocy 

społecznej do zwracania szczególnej uwagi na takie rodziny, są to też dane pomocne przy 

rozwiązywaniu problemów na drodze sadowej. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok  

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XII86/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

b/ kryteria naboru do szkół podstawowych i gimnazjum 

Wyjaśnień odnośnie przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru 

do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Rudniki do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły udzieliła dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach 

Elżbieta Ciszkiewicz. 

Radna Jach-Koterba zapytała, ilu uczniów spoza gminy uczy się w gimnazjum? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 

powiedziała, że w gimnazjum spoza terenu gminy jest  się 27 uczniów, uczniowie spoza 

terenu gminy uczęszczają także do szkoły podstawowej w Dalachowie i Żytniowie. 

Radna Klimas powiedziała, że rada wcześniej nie podejmowała takiej uchwały. 

Dyrektor BOOS odpowiedziała, że wynika to ze zmian w ustawie o systemie oświaty. 

Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rudniki do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała nr XII/87/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki do 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły została 

podjęta jednogłośnie. 

 

c/ Program Rozwoju Czytelnictwa 

Radny Dwornik zapytał, na czym polega program i do kogo jest skierowany? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 

powiedziała, że program skierowany jest uczniów szkół, polega na doposażeniu bibliotek 

szkolnych, a do programu przystąpiło 5 szkół z terenu gminy. 



Innych zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia 

do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej pn. „Program Rozwoju Czytelnictwa” została podjęta jednogłośnie. 

 

d/ program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

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

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2016 rok nie zgłoszono. 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2016 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

e/ plan pracy rady i komisji rady na 2016 rok 

Przewodniczący stałych Komisji przedstawili plany pracy komisji na 2016 rok. 

Plan pracy rady na 2016 przedstawił przewodniczący rady gminy. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planu pracy 

rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2016 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała nr XII/90/2015 w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2016 

rok została podjęta jednogłośnie. 

 

f/ ustalenie wynagrodzenia wójta gminy 

Przewodniczący Komisji Budżetu Rolnictwa i Ekologii Wiesław Kościelny powiedział, że 

podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta jest niezbędne, gdyż takie są zalecenia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej . Zgłosił wniosek formalny o zwiększenie wynagrodzenia 

wójta, określonego w przedłożonym projekcie uchwały i zaproponował następujące składniki: 

- wynagrodzenie zasadnicze  - 5.600,00 złotych, 

- dodatek funkcyjny    - 1.900,00 złotych, 

pozostałe składniki wynagrodzenia bez zmian. 

Powiedział, że jest to pierwsza podwyżka od 2008 roku, wójt osiąga bardzo dobre wyniki  

i podwyższenie wynagrodzenia się należy.  



Radna Kaczmarek powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaleca podjęcie nowej 

uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta, ale nie zaleca podwyżki. 

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji dotyczący podwyższenia 

wynagrodzenia wójta:   

- wynagrodzenie zasadnicze  - 5.600,00 złotych, 

- dodatek funkcyjny    - 1.900,00 złotych, 

pozostałe składniki wynagrodzenia bez zmian. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 7 głosów 

   przeciw  - 7 głosów 

   wstrzymuję się - 1 głos 

Przewodniczący rady stwierdził, że rada nie przyjęła wniosku zgłoszonego przez radnego 

Kościelnego o podwyższenie wynagrodzenia. – wniosek nie uzyskał wymaganej większości 

głosów. 

„Za” głosowali radni: Biskup Eugeniusz, Gładysz Edward, Klimas Wiesława, Kościelny  

   Wiesław, Lach Anna, Pakuła Henryk, Sas Adam 

„Przeciw” głosowali radni: Dwornik Grzegorz, Jach-Koterba Anna, Kaczmarek Bogusława,  

    Marchewka Jarosław, Mosiala Tomasz, Sowa Damian,  

Wilk Justyna 

„Wstrzymuję się” głosował radny Strugała Marcin 

Przewodniczący oświadczył, że w projekcie uchwały przedłożonym na rad są podane 

dotychczasowe wysokości wynagrodzenia i proponuje poddać pod głosowanie obowiązujące 

wysokości wynagrodzenia, tj.: 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie   - 5.250 zł 

- dodatek funkcyjny w kwocie   - 1.850 zł 

- 20% dodatku za wieloletnią pracę w kwocie - 1.050 zł 

- dodatek specjalny w wysokości 40% miesięcznie łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego. 

Rada wyraziła zgodę na głosowanie tego niosku. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 7 głosów 

   przeciw  - 7 głosów 

   wstrzymuję się -  1 głos 

Przewodniczący rady stwierdził, że rada nie przyjęła uchwały – nie uzyskała wymaganej 

większości głosów. 

Przewodniczący rady w zaistniałej sytuacji ogłosił przerwę - 10 minut. 

Po przerwie. 

Podinspektor ds. kadr i rady gminy Elżbieta Baros – podinspektor ds. kadr i rady gminy, 

powiedziała, że wójt ustala wynagrodzenie pracownikom urzędu, wójtowi wynagrodzenie 

ustala rada gminy, uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy należy podjąć, 

gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, iż rada z nową kadencją 

zobowiązana jest podjąć nową uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta. 

Radny Sas powiedział, że należy zwrócić uwagę na to ile wójt robi dla  gminy. Zgłosił 

wniosek w sprawie wynagrodzenia wójta: wynagrodzenie zasadnicze wójta w wysokości 

5.600 złotych, pozostałe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek funkcyjny bez zmian. 

Powiedział, że jest to tzw. głosowanie przez reasumpcję. 

Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że głosowanie przez reasumpcję  jest 

dopuszczalne w przypadku zgłoszenia nowego wniosku, a taki wniosek został zgłoszony 

przez radnego Sasa. 



Przewodniczący rady powiedział,  że reasumpcja może być wykorzystana w tym przypadku, 

bo są nowe okoliczności – został zgłoszony nowy wniosek przez radnego Sasa. 

Rada wyraziła zgodę. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Sasa – 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Głosowało 15 radnych. 

 

Wynik głosowania: za   - 9 głosów 

   przeciw  -  4 głosy 

   wstrzymuję się -  2 głosy 

Wniosek został przyjęty. 

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

Klimas Wiesława, Kościelny Wiesław, Lach Anna, Pakuła Henryk,  

Sas Adam, Strugała Marcin 

„Przeciw” głosowali radni: Jach-Koterba Anna, Marchewka Jarosław, Mosiala Tomasz,  

    Sowa Damian 

„Wstrzymuję się” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Wilk Justyna 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia wójta. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 11 głosów 

   przeciw  -   3 głosy 

   wstrzymuję się -   1głos 

Uchwała Nr XII/91/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta została podjęta. 

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

Jach-Koterba Anna, Klimas Wiesława, Kościelny Wiesław, Lach Anna,  

Pakuła Henryk, Sas Adam, Strugała Marcin, Wilk Justyna 

„Przeciw” głosowali radni: Marchewka Jarosław, Mosiala Tomasz, Sowa Damian 

„Wstrzymuję się” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława 

 

g/ zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 

Uwag, zmian i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2015 rok nie zgłoszono. 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2015 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XII/92/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

h/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 

Uwag, zmian 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 

Uchwałę Nr XII/93/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

została podjęta jednogłośnie. 

 

i/ uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok 

Uwagi do przedłożonego budżetu zgłosili radni. 

Radny Sas zapytał, czy zwrócono się do mieszkańców w sprawie budowy drogi Żytniów –

Chwiły? 

Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że spływają informacje od mieszkańców. 

Radny Sowa zapytał, na czym będzie polegać budowa „Orlika lekkoatletycznego”? 

Wójt powiedział, że Orlik będzie rozbudowany o bieżnię o długości 100m /zmiana 

nawierzchni, skocznię w dal, boisko do rzutu kulą i trybuny. 

Radny Pakuła zapytał, czy nowa bieżnia będzie na starej bieżni? 

Wójt odpowiedział, że na starej bieżni będzie położona nowa nawierzchnia tartanowa, 

podbudowa jest dobra. 

Radny Mosiala zapytał, co będzie robione na poddaszu budynku urzędu gminy? 

Wójt odpowiedział, że planowane są pomieszczenia biurowe. 

Skarbnik gminy Beata Wolf-Morawiak powiedziała, że planowane jest utworzenie centrum 

usług wspólnych dla całej gminy – obsługa księgowa. 

Radny Mosiala zapytał, na czym będzie polegała przebudowa przedszkola w Rudnikach? 

Wójt odpowiedział, że przedszkole będzie przenoszone do budynku po ośrodku zdrowia  

w Rudnikach, środki przeznaczone są na rozpoczęcie prac adaptacyjnych. 

Radny Mosiala poprosił o informacje na temat zadania automatyka pomp ciepła w gimnazjum. 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że jest już opracowany kosztorys i projekt na 

wspólna automatykę instalacji olejowej i pomp ciepła, planowana jest także wymiana pomp 

ciepła i sprężarek. 

Radny Pakuła zapytał, co będzie z budynkiem /po byłym komisariacie policji/ w Rudnikach 

oraz co dalej z „kinem za rogiem”, w tym ze środkami z działalności? 

Wójt odpowiedział, że sprawa „Kina za rogiem” będzie na kolejnej sesji rady. Powiedział, że 

podjęto prace dotyczące budynku po starym posterunku. 

Radna Klimas zapytała, czy środki w budżecie wystarczą na zakup windy dla osób 

niepełnosprawnych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury? 

Wójt gminy odpowiedział, że budżecie zaplanowano tylko środki na wykonanie projektu. 

Innych uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady Edward Gładysz odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  nr 532/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Rudniki -  opinia 

pozytywna oraz uchwałę nr 533/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały  budżetowej na 2016 

rok Gminy Rudniki – opinia pozytywna. Kserokopie uchwał stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2016 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XII/94/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 



j/ wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 – 2019 

Przewodniczący rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu Nr 423/2015 z dnia  4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudniki – 

opinia pozytywna. Kserokopia uchwały stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

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

wieloletniej prognozy finansowej na lat 2016 – 2019 nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XII/95/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2016 – 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

k/ Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025 

Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025 nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia  

Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XII/96/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 

– 2025 została podjęta jednogłośnie. 

 

l/ zasady otrzymywania i wysokości diet radnych 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad 

otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 5 głosów 

   przeciw  - 9 głosów 

   wstrzymuję się - 1 głos 

Rada nie przyjęła uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

radnym . 

„Za” głosowali radni: Biskup Eugeniusz, Gładysz Edward, Klimas Wiesława,  

Kościelny Wiesław, Pakuła Henryk 

„Przeciw” głosowali radni: Dwornik Grzegorz, Jach-Koterba Anna, Kaczmarek Bogusława,  

    Marchewka Jarosław, Mosiala Tomasz, Sas Adam,  

Sowa Damian, Strugała Marcin, Wilk Justyna 

„Wstrzymuję się” głosowała radna Lach Anna 

 

ł/ diety sołtysów 

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

wysokości diet dla sołtysów nie zgłoszono 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał  pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla sołtysów. 



Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 5 głosów 

   przeciw  - 8 głosów 

   wstrzymuję się - 2 głosy 

Rada nie przyjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości dla sołtysów.  

„Za” głosowali radni: Biskup Eugeniusz, Gładysz Edward, Klimas Wiesława,  

Kościelny Wiesław, Pakuła Henryk 

„Przeciw” głosowali radni: Dwornik Grzegorz, Kaczmarek Bogusława, Marchewka  

    Jarosław, Mosiala Tomasz, Sas Adam, Sowa Damian, Strugała  

    Marcin, Wilk Justyna 

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

 

Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący rady Edward Gładysz odczytał uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego 

Nr IX/105/2015 podjęta na sesji Sejmiku w dniu 9 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia Apeli Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach – Opolu. 

Rada jednogłośnie, 15 głosami „za”, poparła apel Sejmiku. 

Przewodniczący rady gminy zaprosił radnych i sołtysów na organizowany przez Gminny 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach przegląd kolęd. Powiedział, że gmina 

otrzymała zaproszenie na turniej piłki nożnej dla dzięki w wieku 9 – 11 lat w Chorwacji, ale 

wiążą się z tym koszty. 

Wójt powiedział, że pomysł wyjazdu dzieci jest dobry, należy się nad tym zastanowić. 

Radny Kościelny odczytał pismo mieszkańców wsi Pieńki w sprawie budowy oświetlenia 

ulicznego. 

Przewodniczący rady powiedział, że należałoby znaleźć środki na oświetlenie uliczne. 

Radna Kaczmarek zapytała, czy będzie realizowane oświetlenie uliczne od Młynów /od  

p. Kubicy/ do Odcinka? 

Wójt gminy powiedział, że zadania związane z oświetleniem ulicznym będą realizowane 

według przyjętej kolejności. 

Radny Sas powiedział, że nie był na spotkaniu w sprawie podziału środków na kluby 

sportowe, ale Komisja Rewizyjna pracowała nad  zasadami podziału środków wspólnie  

z prezesami klubów i przedstawiła projekt podziału środków, ale na spotkaniu w dniu  

28 grudnia ustalono inne zasady, uwzględniono Stowarzyszenie Falstart, powiedział, ze 

stowarzyszenie winno być dofinansowywane tak jak „Kino za rogiem”. Przedstawił zasady 

punktacji opracowane przez Komisję Rewizyjną w sprawie wysokości udzielanej dotacji. 

Stwierdził, że zasady te jednak zmieniono. 

Wójt gminy powiedział, że dobrze się stało, że prace zostały podjęte, był to punkt wyjścia do 

dalszych prac, zmieniono zasady zaproponowane przez Komisję Rewizyjną, ale różnice w 

punktacji były zbyt duże, dlatego wprowadzono zmiany /na wniosek wójta/. Stwierdził, że są 

to kwoty wyjściowe i uważa iż do sprawy punktacji należy powrócić. 

Radny Sowa powiedział, że nie był  zaproszony na spotkanie, a dziś sprawa jest już 

zakończona. 

Wójt odpowiedział, że nie zostały zakończone prace, należy dalej pracować. 

Radny Kościelny poprosił sołtysów, by zwrócili uwagę, jak sołtysi są traktowani. 

Radna Wilk powiedziała, że nie zmieniono wysokości diet sołtysom, tak jak nie zmieniono 

diet radnym. 

Sołtys wsi Bugaj powiedziała,, że sołtysi nie powinni pracować charytatywnie. 



Radny Pakuła podziękował za ustawienie płotków przy drogach, poprosił o naprawę drogi 

długości ok. 180m na Nowym Bugaju /obok Korzekwów/ i poparł wniosek mieszkańców wsi 

Pieńki o budowę oświetlenia ulicznego. 

Sołtys wsi Cieciułów wystąpiła o naprawę drogi do Brzezin Cieciułowskich. 

Wójt gminy poinformował radnych, że w styczniu odbędzie się spotkanie osób prowadzących 

działalność gospodarczą z przedstawicielami województwa i Fundacji „Górna Prosna” na 

temat środków unijnych. 

Wójt podsumował 2015 rok. Wspomniał o osobach, które zmarły w 2015 roku: Andrzeja 

Zająca byłego przewodniczącego rady gminy i Edwarda Wcisło. 

Radnym i sołtysom złożył życzenia noworoczne. 

Przewodniczący rady Edward Gładysz złożył obecnym życzenia na 2016 rok. 

 

Ad pkt 6 

Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 

zamknął sesję o godz. 1530 wypowiadając formułę „Zamykam XII sesję Rady Gminy 

Rudniki”. 

 

 

 

Protokołowała: 

  

 

 Podinspektor ds. kadr i rady gminy  Przewodniczący Rady Gminy  

 /-/ Elżbieta Baros /-/ Edward Gładysz 

 


