
Protokół Nr XIII/2016 

z XIII sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 18 marca 2016 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 
 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1300. 
Obecni na sesji: -     14 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, 

- Pawlaczyk Janina – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 

- i Rekreacji w Rudnikach 

- Kierat Jerzy  – komendant Komisariatu Policji w Praszce 

- Niedrygoś Dariusz – przedstawiciel stowarzyszenia prowadzącego 

„Kino za Rogiem” w Rudnikach, 

- pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, 

- sołtysi według załączonej listy obecności, 

- Woźny Rafał przedstawiciel rodziców, których uczniowie 

uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Cieciułowie 

- mieszkańcy wsi Dalachów 

- Pawlaczyk Katarzyna 

Nieobecna na sesji radna Jach-Koterba – usprawiedliwiona. 

 

Ad pkt 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward. Powitał obecnych na sesji 

radnych, sołtysów i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych, podjęte na sesji 

uchwały są prawomocne. 

 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady. 

Zmianę do porządku zgłosili: 

- przewodnicząca Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych Bogusława   

  Kaczmarek  - zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku uchwałę zmieniającą uchwałę 
  w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (projekt 

  Nr XIII/99/2016) – uchwałę przedłożyć na następną sesję rady. 

  Przewodniczący poddał pod glosowanie zgłoszony wniosek. 

  Głosowało 13 radnych /nieobecna podczas głosowania radna Lach Anna. 

  Wynik głosowania: za   - 8 głosów 

   przeciw  - 4 głosy 

   wstrzymuję się - 1 głos 

  Wniosek został przyjęty. 

 „Za” wycofaniem wniosku głosowali radni: Dwornik Grzegorz, Gładysz Edward, 

  Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, Marchewka Jarosław, Sas Adam, Strugała 

  Marcin, Wilk Justyna 

  „Przeciw” wycofaniu wniosku z porządku głosowali radni: Biskup Eugeniusz, Kościelny 



 Wiesław, Mosiala Tomasz, Sowa Damian 

  „Wstrzymał” się od głosu radny Pakuła Henryk 

- przewodniczący rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały 

  w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie 

  utworzenia w budżecie państwa zasiłków wyrównawczych dla min w okresie przejściowym 

  w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich 

  pozostających rok dłużej w przedszkolach – uchwałę wprowadzić w miejsce wycofanej 

  wcześniej z porządku obrad uchwały nr XIII/99/2016. 

  Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 

    Głosowało 13 radnych /nieobecna podczas głosowania radna Lach Anna/. 

  Wynik głosowania: za   - 12 głosów 

   przeciw  -  1 głos  /radny Sowa Damian/ 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

  Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący rady poddał  pod  głosowanie porządek obrad XIII sesji rady. 

Głosowało 13 radnych /nieobecna podczas głosowania radna Lach Anna. 

Rada 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” /radny Sowa Damian/ przyjęła następujący 

porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.      

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Rudniki. 

4. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w gminie, w tym przedstawienie 

   koncepcji mapy bezpieczeństwa Gminy Rudniki (Komisariat Policji w Praszce). 

5.Informacja na temat działalności „Kina za rogiem”. 

6. Podjęcie uchwały: 

   a/ w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016 – uchwała Nr XIII/97/2016; 

   b/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania 

      i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni 

      ścieków – uchwała Nr XIII/98/2016; 

   c/ w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie 
       utworzenia w budżecie państwa zasiłków wyrównawczych dla min w okresie 

      przejściowym w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty dla dzieci 

      sześcioletnich  pozostających rok dłużej w przedszkolach – uchwała Nr XIII/99/2016; 

   d/ w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej – uchwała Nr XIII/100/2016; 

   e/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych 

      na fundusz sołecki – uchwała Nr XIII/101/2016; 

   f/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała 

      Nr XIII/102/2016; 

   g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XIII/103/2016; 

   h/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała 

      Nr XIII/104/2016. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Ad pkt 3 
Uwag do protokołu  z XII sesji rady, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku nie zgłoszono. 

Protokół  Nr XII/2015  został przyjęty jednogłośnie - 13 głosami „za” /nieobecna podczas 

głosowania radna Lach Anna/. 

 



 

 

 

Ad pkt 4  - Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w gminie, w tym 

           przedstawienie koncepcji mapy bezpieczeństwa Gminy Rudniki 
Informację na temat bezpieczeństwa publicznego w gminie, w tym przedstawienie koncepcji 

mapy bezpieczeństwa Gminy Rudniki przedstawił komendant Komisariatu Policji w Praszce 

komisarz Jerzy Kierat. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Rudniki 

oraz działalności Komisariatu Policji w Praszce i uzyskanych wyników za 2015 rok stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Powiedział, że mapy zagrożeń tworzone są na poziomie powiatu i można zgłaszać uwagi do 

przygotowywanej mapy bezpieczeństwa – uwag należy zgłaszać dzielnicowemu. 

Sołtys wsi Julianpol powiedział, że droga krajowa nr 43 w Julianpolu jest bardzo 

niebezpieczna, nikt nie remontuje – poprosił o spotkanie na ten temat. 

Komendant Komisariatu Policji w Praszce powiedział, że termin spotkania należy uzgodnić 

z dzielnicowym. 

Radny Sas powiedział, że w Żytniowie patrol ustawia się obok sklepu Gminnej Spółdzielni 

/skrzyżowanie dróg/, mieszkańcy nazywają to „terrorem”, jest to miejsce bardzo 

niebezpieczne, gdyż tam zatrzymują się autobusy, ludzie nie mogą dojechać do sklepu, 

decyzje podejmowane przez patrol nie zawsze są dobre. 

Komendant Jerzy Kierat odpowiedział, że są to pracownicy ruchu drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Oleśnie, ale uzyskaną informację przekaże, a każdy funkcjonariusz 

indywidualnie podejmuje decyzję. 

Radna Lach powiedziała, że mieszkańcy Julianpola blokowali drogę krajową nr 43 po 

uzgodnieniach z policją, obiecano badania i opracowanie innych danych, do dziś nie ma 

żadnych informacji, a mieszkańcy rozliczają radnych. 

Komendant  Komisariatu Policji w Praszce powiedział, że będzie spotkanie /po uzgodnieniu 

terminu z dzielnicowym/, ale nie odpowie dlaczego nie przekazano mieszkańcom żadnych 

informacji. 

Radny Kościelny zapytał, czy funkcjonariusze mają określony limit mandatów? 

Komendant Komisariatu Policji w Praszce powiedział, że nie ma limitów, ale policjanci są 

rozliczani z pracy. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak zaproponował, aby spotkanie  w sprawie drogi nr 43 odbyło się w 

Urzędzie Gminy, gdyż gmina już od wielu lat stara się o remont drogi. 

Radny Dwornik zapytał, ilu było nietrzeźwych rowerzystów w ubiegłym roku? 

Komendant Komisariatu Policji w Praszce powiedział, że w 2015 roku było 15 nietrzeźwych 

rowerzystów, ale są to dane Komisariatu w Praszce. 

Radny Pakuła zapytał, czy rolnik ma się prawo napić piwa po pracy? 

Komendant Komisariatu Policji w Praszce powiedział, że każdy ma się napić piwa, ale jeżeli 

zdarzają się takie interwencje, to są zawsze na wniosek. 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady podziękował komendantowi Komisariatu Policji w Praszce za udział w 

sesji rady. 

 

Ad pkt 5  -  Informacja na temat działalności „Kina za Rogiem” 
Informację na temat działalności „Kina za Rogiem” przekazał Dariusz Niedrygoś, członek 

zarządu Stowarzyszenia Wspierania Gimnazjum w Rudnikach. Informacja o projekcjach 
i ilości widzów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Podziękował za przyznaną 

dotację na działalność stowarzyszenia i zaprosił radnych i sołtysów na seanse do kina, które 

odbywają się w każdy poniedziałek, a informacja o seansach jest na stronie gminy. 



Przewodniczący rady zapytał, jaka jest frekwencja dzieci na niedzielnych seansach w „Kinie 

za Rogiem”? 
Pan Niedrygoś Dariusz odpowiedział, że frekwencja jest słaba, ale zależy od aktualnej oferty. 
Sołtys wsi Słowików powiedziała, że informację o seansach dla dzieci należy przekazywać do 

szkół. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, na co przeznaczone są środki z dotacji gminy? 
Pan Niedrygoś Dariusz powiedział, że środki wydatkowane są zgodnie z zawartą umową 
z gminą, przeznaczone są na opłaty licencyjne, abonamentowe, na wynagrodzenia, naprawy, 

obsługę informatyczną i na księgowość. 

Radny Pakuła zapytał, czy kino osiąga dochody i na co przeznaczane są te środki? 
Pan Niedrygoś Dariusz odpowiedział, że nie ma dochodów, gdyż stowarzyszenie ponosi część 

kosztów, zgodnie z zawartą z gminą umową. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady podziękował  Panu Dariuszowi Niedrygoś, przedstawicielowi zarządu 

Stowarzyszenia Wspierania Gimnazjum w Rudnikach za udział w sesji rady. 
 

Ad pkt 6 
a/ program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
   zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016 
Radna Kaczmarek, przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw 

Socjalnych zapytała: 

- czy firma „Oskar”, z którą zawarto umowę na odławianie zwierząt, była jedyną firmą, która 

  się o to starała? 

- jakie warunki obowiązywały przy wyborze firmy? 

- kto decydował o wyborze firmy? 

Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Łużak 

powiedział, że do przetargu przystąpiły 4 firmy, głównym kryterium był koszt, decyzja 

wynikała, ze spełnienia kryterium. 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Rudniki na rok 2016. 
Głosowało 14 radnych. 

Wynik Głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XIII/97/2016 w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Rudniki na rok 2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

b/ określenie zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na 

   budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kubat Jolanta 

wystąpiła o zmianę w § 1 pkt 1 normy PN dotyczącej końcowego oczyszczania cieków 

odprowadzanych. Powiedziała, że miana normy wynikła w związku ze zmianą ustawy 
o jakości ścieków odprowadzanych do gruntu, dlatego też jest wyższa dotacja do oczyszczalni 

przydomowych. 

Rada wyraziła zgodę na zmianę zapisu normy PN w uchwale. 

Przewodniczący rady zapytał, co ze starymi oczyszczalniami przydomowymi? 



Kierownik referatu odpowiedziała, że zależy to od danych a aglomeracji ściekowych, gdzie są 

szczególne warunki, a na terenie gminy mamy dwie aglomeracje: Praszka – Dalachów 

i Krzepice – Julianpol. Na dziś nie wiadomo, co będzie z oczyszczalniami znajdującymi się 

poza aglomeracjami. 

Przewodniczący rady zapytał, gdzie można robić badania? 

Kierownik referatu odpowiedziała, że badania można robić w laboratorium np. w Częstochowie, 

są kosztowne 140 zł na miesiąc,  jest to nowość – ustawa weszła w życie w styczniu 2015 

roku. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że gmina prowadzi badania odprowadzanych ścieków 

z oczyszczalni, dlatego dąży się do tego, by ścieki odprowadzane z oczyszczalni przydomowych,  

także spełniały określoną normę. 
Radny Biskup powiedział, że rozmawiamy o wysokości dotacji,  a jaki jest całkowity koszt 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Wójt odpowiedział, że jest to kwota 18 – 20 tysięcy złotych. 

Radny Kościelny zapytał, ile sztuk oczyszczalni przydomowych może dotować gmina? 

Wójt odpowiedział, że nie ma określonej liczby. 

Radny Marchewka zapytał, czy osoby posiadające oczyszczalnie przydomowe będą 

kontrolowane? 

Kierownik referatu Jolanta Kubat odpowiedziała, że będą kontrole, gdyż ścieki odprowadzane 

muszą spełniać normy, sprawdzane będą także szamba – muszą spełniać określone prawem 

standardy. 

Sołtys wsi Julianpol zapytał, czy będzie budowana kanalizacja pozostałej części Julianpola? 

Wójt odpowiedział, że jeżeli będą wnioski mieszkańców będą rozpoczęte prace, na dziś 

takich wniosków nie ma. 

Radny Pakuła stwierdził, że jeżeli gmina przyznaje dotacje na oczyszczalnie przydomowe, 

które za chwilę trzeba będzie zmieniać to lepiej byłoby wykonać sieć kanalizacyjną. 

Wójt odpowiedział, że nowe oczyszczalnie są już lepsze technologicznie i należy promować 

ich budowę, a budowa sieci kanalizacyjnej w terenie rozproszonym nie spełnia swej roli. 

Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę 

indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik Głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   1 głos   /radny Pakuła Henryk/ 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XIII/98/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę 

indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków została podjęta. 

 

c/ apel do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie 
     utworzenia w budżecie państwa zasiłków wyrównawczych dla min w okresie 
     przejściowym w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty dla 
    dzieci sześcioletnich  pozostających rok dłużej w przedszkolach 
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie apelu do Prezesa 

Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie  utworzenia w budżecie państwa 

zasiłków wyrównawczych dla min w okresie przejściowym w związku z wprowadzonymi 

zmianami w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich  pozostających rok dłużej w przedszkolach. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie apelu do Prezesa 

Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie utworzenia w budżecie państwa 



zasiłków wyrównawczych dla min w okresie przejściowym w związku z wprowadzonymi 

zmianami w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich  pozostających rok dłużej w przedszkolach. 
Głosowało 14 radnych. 

 

Wynik Głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XIII/99/2016 w sprawie apelu do Prezesa 

Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie utworzenia w budżecie państwa 

zasiłków wyrównawczych dla min w okresie przejściowym w związku z wprowadzonymi 

zmianami w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich  pozostających rok dłużej w przedszkolach 
Została podjęta jednogłośnie. 

  

d/  ustalenie wysokości opłaty prolongacyjnej 

Radna Wilk zapytała, co to jest opłata prolongacyjna? 

Skarbnik gminy Wolf-Morawiak Beata odpowiedziała, że opłata prolongacyjna naliczana jest 

od zaległości podatkowych rozłożonych na raty. 

Wójt powiedział, że nie naliczane są wtedy odsetki ustawowe od zaległości. 

Radna Kaczmarek zapytała, ile osób zalega, jaka jest kwota zadłużenia i czy są to rolnicy czy 

przedsiębiorstwa? 

Skarbnik gminy odpowiedziała, że takie pytania winny być zgłaszane wcześniej, np.   

w protokołach, by można przygotować dane i udzielić odpowiedzi. 

Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty prolongacyjnej. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik Głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XIII/100/2016 w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty prolongacyjne została podjęta jednogłośnie. 

 

e/ rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na 

   fundusz sołecki 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki nie 

zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu 

w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik Głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   1 głos   /radny Kościelny Wiesław/ 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XIII/101/2016  w sprawie rozstrzygnięcia 
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki została 

podjęta. 

 

f/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” 

Skarbnik gminy Wolf-Morawiak Beata przedstawiła projekt ostateczny uchwały, omówiła 

wprowadzone zmiany – wystąpiła o podjęcie uchwały  z wniesionymi zmianami. 



Rada nie wniosła uwag , zapytań i wniosków. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwałę /projekt ostateczny/ w sprawie zmian 

w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu gminy w 2016 roku”. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik Głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   1 głos   /radny Pakuła Henryk/ 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XIII/102/2016 w sprawie zmian w „Planie 

inwestycji finansowanych z budżetu gminy w 2016 roku” została podjęta. 

 

g/ zmiany w budżecie gminy na 2016 rok 

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

zmian w budżecie gminy na 2016 rok nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2016 rok. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik Głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XIII/103/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

h/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 

Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu ostatecznego uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik Głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XIII/104/2016 zmieniająca uchwałę 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad pkt 7  -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że radni otrzymali kserokopię pisma 

rodziców, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Cieciułowie skierowanego do 

Wójta Gminy Rudniki  /kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu - 5 

kart/. Poprosił Pana Rafała Woźnego – przedstawiciela rodziców. 

Pan Woźny Rafał powiedział, że mieszkańcy złożyli petycję o budowę sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w Cieciułowie, jest to jedyna szkoła w powiecie, gdzie nie ma sali, 

dzieci nie mają gdzie ćwiczyć, latem na dworze, a zimą dzieci ćwiczą na korytarzu 

przeszkadzając innym uczniom w zajęciach. Stwierdził, że wszyscy mówią, że dzieci nie są 

sprawne, ale dzieci z Cieciułowa muszą być, gdyż nie mają gdzie ćwiczyć. Wystąpił 

w imieniu rodziców o ujęcie w budżecie gminy środków na budowę sali gimnastycznej. 

Radny Pakuła poparł wniosek w całości i  powiedział, że na korytarzu jest ciasno i salę należy 

wybudować. 

Sołtys wsi Cieciułów powiedziała, że także popiera wniosek, szkoła została zmodernizowane, 

ale to nie znaczy iż ma nie być sali gimnastycznej. 

Radny Sowa zapytał, dlaczego nic nie ma do powiedzenia Komisja Oświaty. 



Radny Pakuła powiedział, że komisja pracowała i popiera wniosek mieszkańców. 

Radna Kaczmarek, przewodnicząca Komisji Oświatowej, powiedziała, że dyskutowano na 

złożonym wnioskiem na posiedzeniu komisji, komisja popiera wniosek, ale budżet na ten rok 

jest już ustalony. 

Przewodniczący rady Gładysz Edward stwierdził, że Pan Woźny nie powiedział, że to ma być 

w tym roku, tylko że należy zaplanować środki. 

Dyrektor Biura Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że była na 

posiedzeniu Komisji Oświaty i nie jest przeciwna budowie Sali, gdyż decyzja w tej sprawie 

należy do rady. Powiedziała, że uczniowie z Cieciułowa zawsze mogli jeździć na zajęcia na 

halę sportową w Rudnikach, ale nauczyciele nie zgłaszali takiej potrzeby. Stwierdziła, że 

szkoda iż nie ma na sesji dyrektora szkoły i nauczycieli. Przekazała demografię uczniów. 

Woźny Rafał powiedział, że rodzice wiedzą, że to nie jest duża szkoła, ale należy zwracać 

uwagę na dobro dzieci, sala nie musi być duża, ale uczniowie powinni mieć odpowiednie 

warunki do zajęć i zapewnione bezpieczeństwo. Stwierdził, że wszyscy wiedzą,  że nie zrobi 

się tego od razu, nie musi być już, ale należy planować środki w budżecie. 

Radna Wilk powiedziała, że żaden z radnych nie jest przeciwny budowie sali, tylko czy są 

środki w budżecie? 

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że jest to jedyna szkoła w gminie bez sali gimnastycznej, ale 

budując obecnie salę trzeba będzie spełniać określone normy, jest to problem, należy szukać 

dobrego rozwiązania. Stwierdził, że nie można mówić, iż nie dbamy o dzieci, przystępujemy 

do różnych programów. Wójt powiedział, że zgodnie z zapowiedzią rządu czekają nas zmiany 

w systemie oświaty, być może będą środki na małe szkoły. Stwierdził, że bazy oświatowej w 

gminie jest dużo, tylko nie jest  równomiernie rozłożona. 

Radny Kościelny powiedział, że należy przeprowadzić analizę demograficzną i finansową 

i dopiero podejmować decyzje, poza tym rozbudowywana jest baza sportowa w Rudnikach. 

Radna Wilk powiedziała, że dzieci z Cieciułowa mogą jeździć na zajęcia do Sali sportowej 

w Rudnikach. 

Radna Klimas powiedziała, że rada nie powinna odrzucać prośby mieszkańców, należy zrobić 

rozeznanie na temat kosztów i rozmawiać dalej. 

Radny Biskup powiedział, że w wieloletniej prognozie finansowej planowana jest budowa 

boiska wielofunkcyjnego w Cieciułowie. Zapytał, czy jest to niezbędne? 

Wójt odpowiedział, że będzie to tzw. hala sportowa na powietrzu. 

Radny Sowa powiedział, że budujemy Orliki, chciał rozmawiać na ten temat z pracownikiem 

urzędu p. Adamem  Wiktor, ale odpowiedział, że wszystko już załatwione i wnioski zostały 

wysłane. 
Przewodniczący rady Gładysz Edward powiedział, że był w szkole w Cieciułowie podczas 

zajęć w-f, nie da się tego opisać – by w szoku. Stwierdził, że należy rozważyć tą sprawę, 

zrezygnować z innych rzeczy i zadbać o dobro dzieci. Powiedział, że dzieci może być mniej 

w innych szkołach, może będziemy zmuszeni je zamykać, a sale gimnastyczne są. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej poprosiła o spokój do chwili zakończenia 

planowanej reformy oświaty. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady podziękował Panu Rafałowi Woźnemu za udział w sesji rady. 

Radna Wilk odczytała pismo sołectwa Dalachów oraz radnych wsi Dalachów w sprawie 

opłaty adiacenckiej – kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Poprosiła o odczytanie protokołu z zebrania, które odbyło się w dniu 17 marca 2016 roku 

w Dalachowie. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 

powiedziała, że mieszkańcy Dalachowa otrzymali pismo o wszczęciu postępowania 



w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, na zebraniu było bardzo mieszkańców, zebranie było 

bardzo burzliwe. 

Protokół z zebrania odczytał pracownik Urzędu Gminy Paweł Łużak. 

Radna Wilk wyjaśniła przyczynę podarcia przez mieszkańców listy obecności na zebraniu – 

mieszkańcy uważali, że podpisując listę są za opłatą adiacencką. 

Przewodniczący rady zezwolił mieszkańcom Dalachowa na zadawanie pytań. 

Jurczyk Sławomir – mieszkańcy Jaworzna nie płacili opłaty adiacenckiej /tak powiedziano/, 

odn. studzienek na posesji – nie powinno ich być albo gmina powinna płacić. Praszka nie 

płaci opłaty adiacenckiej 

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że gmina wykonała wiele inwestycji i wszyscy traktowani 

są równo, Jaworzno płaciło opłatę adiacencką, mieszkańcy Cieciułowa nie płacili, ale wnosili 

dopłaty do budowy. Stwierdził, że ustawa dotycząca opłaty adiacenckiej nie jest dobra, ale 

Urząd działa w określonej sytuacji prawnej, dlatego wprowadzono opłatę adiacencką, gdyż 

nie wszyscy mieszkańcy wywiązywali się z ustalonych zobowiązań. 

Jurczyk Sławomir – nikt nie mówił mieszkańcom o wzroście wartości nieruchomości, 

a studzienka powinna być na drodze /poza posesją/. 

Wójt gminy powiedział, że w Dalachowie została wybudowana sieć kanalizacyjna, gdyby 

budowano przydomowe oczyszczalnie ścieków koszt byłby jeszcze większy. Powiedział, że 

gdyby studzienki posadowione były na drodze, to koszt podłączenie do domu każdy  

ponosiłby sam, przyłącza w całości wykonała firma, dołożono 90 tys. złotych, a mieszkańcy 

gminy Praszki będą wnosić opłaty za kanalizację przez kilka lat w opłacie za ścieki. 

Jarząbek Krzysztof – wójt powiedział ogólną kwotę przekazaną na przyłącza, a jaki był koszt 

jednego przyłącza? 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 

odpowiedziała, że koszt przyłącza to 1.600 złotych. 

Jarząbek Krzysztof – w 2008 roku była mowa o kwocie 1.200 złotych, ale nie było mowy 

o opłacie adiacenckie, nawet w zawartej umowie, gdyby mieszkańcy wiedzieli nie nikt nie 

zdecydował by się na kanalizację. Zapytał, dlaczego ustalono stawkę opłaty adiacencjiej 

w wysokości 50%, jeżeli w ustawie jest mowa do 50%. 

Wójt odpowiedział, że zawarta umowa była na wykonanie przyłącza, nie na opłatę 

adiacencką. Powiedział, że nikt nie wyraził zgody na przepompownię, stąd jest kanalizacja 

ciśnieniowa i studzienkę ma każdy swoja. 

Jurczyk Sławomir – uważa, że rzeczoznawca nie była na spotkaniu przygotowana, poza tym 

skąd znała wartość mojej działki i wie o ile jej wartość wzrosła. Zapytał, czy mieszkańcy 

Żytniowa po przebudowie wodociągu będą płacić opłatę adiacenką? 

Wójt powiedział, że w Żytniowie wodociąg jest już od 50 lat i mieszkańcy nie mogą ponosić 

ponownie opłat. Powiedział, że gmina nie jest w stanie sama zrobić oszacowania wartości 

działki, dlatego robi to uprawniony rzeczoznawca. Stwierdził, że nie można mówić, że gmina 

bogaci się na środkach mieszkańców i podał koszt wykonanych inwestycji w Dalachowie. 

Radny Mosiada powiedział, że mieszkańcy cieszą się z wykonanej inwestycji, ale są oburzeni 

tym, że nie wiedzieli o opłacie adiacenckiej, nikt o tym nie mówił, dlatego należy się 

zastanowić, co zrobić by pomóc mieszkańcom. 

Wójt zapytał, na jakiej podstawie to zmienić, tym bardziej, że mieszkańcy Jaworzna już 

płacili opłatę adiacencką. 

Radna Wilk powiedziała, że opłata adiacencka to dochód dla gminy średnio 800 zł od domu. 

Zapytała, czy mieszkańcy Jaworzna Bankowego też będą płacić opłatę, czy tylko Dalachów, 

bo można zebrać najwięcej środków. Powiedziała także, że nie wszystkie gminy mają 

uchwały w sprawie wysokości opłaty adiacenckiej. 

Tracz Grzegorz powiedział, że ma oczyszczalnię przydomową i będzie musiał przeprowadzać 

badania próbek wody co miesiąc. Zapytał, czy koniecznie badania muszą być 12 razy w roku, 



czy wystarczą np. 3 badania, tym bardziej, że badania przeprowadza firma z Bielskai koszt 

roczny to 1800,- złotych. Stwierdził, że przepis obowiązuje od 2014 roku, a badania 

wymagane są dopiero od 2016 roku. 

Wójt odpowiedział, że do końca 2015 roku nie było przepisów wykonawczych, więc nikt nie 

wymagał takich badań, od 2016 roku przepisy już obowiązują. 

Pan Tracz Grzegorz powiedział, że oczyszczalnię wybudował za swoje środki, a teraz 

otrzymał pismo o wykonywaniu badań ścieków, należy robić badania, ale czy musi to być 12 

razy w roku? 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 

powiedziała, że rozporzadzenie wprowadziło zmiany dotyczące bardania ścieków w tzw. 

aglomeracjach, a Dalachów należy do aglomeracji Praszka. Wyjaśniła pojęcie aglomeracji 

i zasady badania ścieków w terenach należących do aglomeracji.Pani Klimek Aneta 

powiedziała, że mieszkańcy na sesję przyjechali w dobrej wierze, zaufali wójtowi, ale należy 

zrobić innego. 

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że nie może odpowiadać za podjęte ustawy, gmina musi je 

wykonywać. 

Pani Plewa Danuta powiedziała, że budując oczyszczalnię przydomową mieszkańcy sami 

załatwiali pozwolenia, wybudowali za własne pieniądze, a teraz mają płacić.Zapytała, 

dlaczego w innych gminach nie ma wymaganych takich badań, tylko w naszej 

gminie?Powiedziała, że oczyszczalnie wybudowano wcześniej, czy spełnią wymagania? 

Wójt odpowiedział, że ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i gminy będą ją 

realizować. 

Pani Plewa Danuta zapytała, czy mieszkańcy będą karani po 15 kwietnia 2016 roku. Poprosiła 

o pomoc w rozwiązaniu problemu. 

Pan Wiśniewski Rafał zapytał, dlaczego tylko Dalachów otrzymał informacje odn. 

oczyszczalni, informacji nie otrzymali mieszkańcy Młynów czy Cieciułowa? 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 

powiedziała, że oczyszczalnie znajdują się na terenie całej gminy, ale wymagania dotyczą 

tylko oczyszczalni na terenach aglomeracji ściekowych. 

Pani Plewa zapytała, dlaczego Dalachów został umieszczony w aglomeracji ściekowej, a inne 

miejscowości nie, warunki do oczyszczalni przydomowych są bardzo wymagające. Zapytała, 

czy mieszkańcy Dalachowa mogą liczyć na pomoc gminy, czy pozostało złożyć pozew do 

sądu? 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 

wyjaśniła zasady zaliczania oczyszczalni przydomowych do aglomeracji ściekowych, zgodnie 

z ustawą. Powiedziała, że ustawa jest krytykowana, gdyż eleiminuje z badań niektóre 

oczyszczalnie przydomowe. 

Pani Plewa Danuta zapytała, co teraz będzie z mieszkańcami Dalachowa, czy mają 

wykonywać badania? Czy mieszkańcy mają robić pozew odn. przydomowych oczyszczalni? 

Wójr Andrzej Pyziak powiedział, żeby mieszkańcy zrobili chociaż jedno badanie, co będzie 

dalej będą prowadzone rozmowy. 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że także posiada przydomowa oczyszczalnię 

ścieków, ale nie będzie wykonywał badań. Powiedział, że przepisy są okrutne, to samo 

dotyczy np. kas fiskalnych, dlatego należy poczekać.. 

Pan Wiśniewski powiedział, że posiad oczyszczalnię, która miała się opłacać, a dziś okazuje 

się że co 3 /trzy/ lata miałby nową. Zapytał, dlaczego mieszkańcy Dalachowa muszą płacić, a 

mieszkańcy Cieciułowa nie płacą. 

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, badania powinny być wykonane, należy poczekać co będzie 

dalej, gmina nie ma korzyści z przeprowadzonych badań. 



Pan Jurczyk powiedział, że rada może podjąć uchwałę o opłacie adiacenckiej w wysokości 

3%, będzie to opłata 100 złotych, a nie 1600 złotych, wtedy mieszkańcy zapłacą. 

Wójt gminy powiedział, że inwestycja zosta wykonana, a uchwała rady obowiazuje. 

Radny Mosiala zapytał, czy z ramienia gminy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc, czy robić 

badania i płacić? 

Wójt odpowiedział, żeby właściciele oczyszczalni przydomowych zrobili chociaż jedno 

badanie ścieków, będzie to analizowane i podjęta zostanie decyzja co dalej. 

Pan Janusz Andrzej zapytał, czy gmina może obniżyć wysokość opłaty adiacenckiej i kiedy 

mieszkańcy się o tym dowiedzą? 

Pprzewodniczący rady powiedział, że rada uchwałę musi podjąć zgodnie z prawem. 

Radna Kaczmarek zapytała, czy podejmując nową uchwałę w sprawie wysokości adiacenckiej 

będzie ona obowiązywała wstecz? 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 

powiedziała, że nowa uchwała rady będzie obowiązywała przy następnych inwestycjach. 

Radny Sas wystąpił o zakończenie dyskusji. Powiedział, że gmina ma przygotować dane 

dotyczące kosztów w innych miejscowościach. Zapytał, czy  kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat nie wychodzi przed peleton 

mówiąc o czystości ścieków, jeżeli chodzi o oczyszczalnie biologiczne. 

Radna Wilk podziękowała mieszkańcom Dalachowa za udział w sesji i zapytała, czy gdyby 

doszło do obniżenia stawki adaicenckiej to gmina pomoże mieszkańcom Dalachowa? 

Wójt gminy odpowiedział, że będą prowadzone romowy z rzeczoznawcą. 

Radna Wilk zapytała na co zostaną przeznaczone środki z opłaty adiacenckiej? 

Wójt gminy odpowiedział, że środki zostaną przeznaczone na potrzeby gminy m.in. na 

szkoły, oświetlenie uliczne. 

Radna Wilk powiedziała, że nie było dobrago przekazu odnośnie opłaty adiacenckiej do 

mieszkańców Dalachowa. 

Wojt gminy powiedział, że były zebrania z mieszkańcami, ale każdy na spotkaniu słyszy to 

co chce usłyszeć, na spotkaniach nie można było jednak dokładnie określić kwoty opłaty 

adiacenckiej. 

Przewodniczący rady zakończył dyskusję w sprawie wysokości opłaty adiacencjkiej 

i oczyszczalni przydomowych i ogłosił 5 minut przerwy. 

Po przerwie 

Radny Pakuła powiedział, że jest organizowana giełda pomysłów, był ośrodek naMłynach, 

dziś nie dzieje się tam nic i zaczynamy od nowa coś robić, czy nie lepiej przeznaczyć środki 

na coś innego? Powiedział, że rozmawiał z adamem Wiktorem, pracownikiem Urzedu Gminy, 

odn. Orlika i zapytał, dlaczego nie można na Orliku zatrudnić Pani Katarzyny Pawlaczyk, 

jeżeli jest dobra w tym co robi? 

Wójt gminy powiedział, że ubolewał nad tym, gdyż Kasia jest dobra, ale instruktorzy są na 

umowie zlecenia, a Kasia chciała umowę o pracę, a poza tym  bezpośrednią przełożoną kasi 

byłaby jej mama. 

Radna Lach zapytała, czy nie można tego zmienić? 

Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że nie można tego zmieniać, gdyż jest to 

podległość bezpośrednia. 

Wójt gminy odpowiedział radnemu Pakula odn. Młynów – zamiast budżetów obywatelskich 

mieszkańcom gminy zaproponowano giełdę pomysłów i to radni wybrali zadania do 

realizacji. 

Radna Kaczmarek powiedziała, że jest zdumiona głosami krytycznymi w sprawie Młynów, 

gdyż na zebraniach wiejskich wszyscy byli za, należy zrobić zebranie i ustalić co dalej. 

Radna Klimas powiedziała, że krytyka pochodzi od osób, które nie chodzą na zebrania i nic 

nie robią. 



Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że rada wybrała 3 /trzy/ zadania giełdy 

pomysłów, są już rozpoczęte prace, ale będą spotkania z mieszkańcami. 

Pawlaczyk Katarzyna przedstawiła prezentację na temat działalności Orlika. 

Wójt gminy podziekował za przedstawioną prezentację i pracę na Orliku. Zwrócił się do Pani 

Pawlaczyk o dalszą działalność na Orliku na podstawie umowy zlecenia, gdyż nie ma innej 

możliwości zatrudnienia. 

Radna Lach zapytała, czy nie można Pani Pawlaczyk zatrudnić w Urzędzie Gminy? 

Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że zatrudniając pracownika do Urzędu trzeba  

ogłosić konkurs. 

Radna Wilk zapytyała, kto jest zatrudniony obecnie na Orliku? 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach Janina Pawlaczy 

powiedziała, że obecnie są zawarte umowy zlecenia z animatorami na okres jednego miesiąca 

i są to Popczyk Wojciech z Dalachowa i Ośródka Alicja z Żytniowa. 

Radna Wilk zapytała, jaka jest pensja dla animatora/ 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że animator otrzymuje 500 złotych brutto 

z Ministerstwa Sportu i 500 złotych bruto z gminy. 

Radna Wilk powiedziała, ze zaq takie wynagrodzenie nikt nie będzie pracował. 

Pawlaczyk Katarzyna poprosiła o zakończenie dyskusji na temat jej pracy, gdyż chodziło 

tylko o podsumowanie pracy Orlika w 2015 roku. 

Radny Kościelny zapytał o wyjazd do gminy partnerskiej na Słowację? 

Wójt gminy odpowiedział, że planowany jest wyjazd integracyjny dla radnych i sołtsów do 

Soblahova, ale na dziś udział zgłosiło 12 osób i nie wiadomo co robić dalej. 

Radny Kościelny zapytał, dlaczego opłata zam wyjazd wynosi 200 złotych, a sesje 

organizowane są raz na 2 – 3 miesiące? 

Wójt gminy odpowiedział, że jest to opłata związana z wyjazdem, by nikt nie stwierdził, iż 

radni i sołtysi organizują sobie wycieczkę za środki gminy. 

Radny Marchewka powiedział, że mieszkańcy mają do wypełnienia ankietę na temat ochrony 

środowiska i zapytał, czy nie można przy tej okazji powrócić do gazyfikacji gminy? 

Wójt gminy powiedział, że jest to możliwe, ale po dzisiejszej sesji, podjęcie takiej decyzji go 

przeraża. 

Radny Marchewka powiedział, że tak rozumując zachowanie mieszkańców to nic nie 

będziemy robić w gminie? 

Wójt gminy odpowiedział, że gaz to medium o wyższym standardzie, kiedyś się to opło, ale 

jak będą wnioski mieszkańców można się będzie nad tym zastanowić. 

Radny Mosiala powiedział, że jak będzie mało chetnych firmy nie zdecyduja się na 

inwestycję. 

Radna Klimas wystąpiła o częstsze organizowanie sesji. 

Radny Strugała zapytal, czy przy zmianie uchwały można przedkładać tekst starej uchwały, 

a materiały przekazywać na e-maila? 

Wójt odpowiedział, że zgłoszony wniosek jest bardzo dobry, ale uchwały są na bip gminy, ale 

żeby przekazywać materiały internetem należy zmienić statut gminy. 

Przewodniczący rady powiedział, że z porządku obrad dzisiejszej sesji wycofano projekt 

uchwały zmieniającej  uchwałę   w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego i wwystąpił o przygotowanie na nastepną sesję informacji na temat 

zebranego przez sołtysów podatku i wysokości prowizji  z tego tytułu. 

Wójt powiedział, że takie materiały zostną przygotowane. 

Radny Pakuła powiedział, że mieszkancy podatki powinni płacić u sołtysa. 

Wójt gminy powiedział, że nie mona tego narzucić mieszkancom, dlatego proponowana 

zmiana uchwały wprowadza stałą stawkę. 

Innych, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 



 

 

Ad pkt 8 
Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 

zamknął sesję o godz. 1900 wypowiadając formułę „Zamykam XIII sesję Rady Gminy 

Rudniki”. 
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 Podinspektor ds. kadr i rady gminy  Przewodniczący Rady Gminy  

 /-/ Elżbieta Baros /-/ Edward Gładysz 
 


