
Protokół Nr XIV/2016 

z XIV sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 17 maja 2016 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, 

   -     Krzykawiak Marianna – sekretarz 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, 

- Kubat Jolant - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, 

- Łużak Pawel – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, 

- sołtysi według załączonej listy obecności, 

- mieszkańcy wsi Dalachów  

 

 

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 zgłosili: 

1/  przewodniczacy rady Edward Gładysz wystapił o zmianę kolejnosci punktów porządku obrad, 

    dotychczasowy punkt 6 – zapytania i wolne wnioski – wprowadzić jako punkt 4 porzadku,  

   na wniosek radnej Wilk Justyny związany z obecnością na sesji mieszkańców wsi Dalachów  

   w sprawie opłaty adiacenckiej; 

2/ wójt Andrzej Pyziak wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad uchwał: 

   - uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu, jako punkt 6f 

     porzadku, 

   - uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 

     i podatku leśnego, wprowadzić jako punkt 6j porzadku obrad. 

Rada jednogłosnie przyjęła zgłoszone poprawki. 

Przewodniczący rady poddał  pod  głosowanie porządek obrad XIV sesji rady. 

Głosowało 15 radnych. 

Rada jednogłosnie /15 głosami „za”/ przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.      

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Rudniki. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Podjęcie uchwały: 



   a/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudniki  

           na lata 2016 – 2026 – uchwała Nr XIV/105/2016; 

   b/ w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  

      Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rudniki na lata 2016 – 2020 – uchwała Nr XIV/106/2016; 

    c/ zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy  

            Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” – uchwała Nr XIV/107/2016; 

    d/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Rudniki  

            z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   

           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok – uchwała Nr XIV/108/2016; 

    e/ w sprawie powołania Komisji Statutowej – uchwała Nr XIV/109/2016; 

  f/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu – uchwała Nr XIV/110/2016; 

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

       Nr XIV/111/2016; 

      h/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XIV/112/2016; 

      i/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr 

XIV/113/2016; 

      j/ zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

         leśnego – uchwała Nr XIV/114/2016. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Ad pkt 3 

Uwag do protokołu  z XIII sesji rady gminy, która odbyła się w dniu 18 marca 2016 roku nie zgłoszono.  

Protokół  Nr XIII/2016  został przyjęty jednogłośnie - 15 głosami „za”.  

 

Ad pkt 4  -  zapytania i wolne wnioski 
Radna Wilk poprosiła,k w imieniu mieszkańców wsi Dalachów-  o udzielenia informacji na temat 

opłaty adiacenckiej – co zrobiono w tej sprawie – oraz zapytała co z badaniami próbek wody  

z oczyszczalni przydomowych? 

Radca prawny Borowiec Wiesława powiedziała, że można zmienić uchwałę w sprawie wysokości 

opłaty adiacenckiej, ale zmiana nie będzie miała wpływu na wysokość opłaty dla mieszkańcow 

Dalachowa. 

Klimek Łukasz /mieszkaniec Dalachowa/ zapytał, czy można przerwać operat? 

Radca prawcy odpowiedziała, że zgodnie z obowiązującym prawem nie można przerwać 

opracowania operatu. 

Klimek Łukasz zapytał, czy można odstapić od ponoszenia opłaty adiacencjiej? 

Wojt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że mieszkańcy gminy ponosili 

opłaty za podłączenie do kanalizacji np. w 1995 roku Rudniki – 500 zł, 1998 rok Żytniów – 1.500 

zł, 2001 rok Cieciułów – 1.800 zł, 2005 rok Jaworzno 1.800 zł, w następnych latach obowiązywała 

już opłata adiacencka.  

Pan Klimek powiedział, że po otrzymaniu pisma z urzędu rozmawialiśmy na temat opłaty 

adiacenckiej, koszt przyłącza jest mniejsz niż 1.200 złotych i przechodzi na opłatę, dlaczego nie 

oddano mi tych pieniędzy? 

Wójt odpowiedział, że nie było wczesniej wiadomo, jaki będzie koszt przyłącza, dlatego ustalona 

została opłata  ryczałtowa, gmina i tak dopłacila do przyłączy. 

Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że rozważano możliwość zwrotu opłaty za wykonanie przyłącza, ale zwrot miałoby  

tylko część osób, a wiele musiałoby dopłacić, dlatego odstapiono od tego. 

Pan Klimek zapytał, czy były mierzone przyłącza, bo długości są nieprawidłowe? 

Pan Jurczyk zapytał, dlaczego w umowie na przyłącza nie było nic o opłacie adiacenckiej? 

Wójt odpowiedział, że umowa była na wykonanie przyłacza, a nie na opłatę adiacencką. 

Powiedział, że nie można po wykonaniu kanalizacji zmieniać wcześniejszych ustaleń, należało 



mówić, że przyłącza mieszkańcy zrobią we własnym zakresie, gmina wykonała przyłącza zgodnie z 

umową, inwestycja została zakończona. 

Radna Wilk zapytała, jaka jest decyzja w sprawie opłaty adiacenckiej? 

Wójt odpowiedział, że opłatę będą ponosić mieszkańcy, zobowiązano tylko rzeczoznawcę do 

zweryfikowania operatu. 

Radny Sas zapytał, ile mieszkańcy Dalachowa będą płacić za kanalizację? 

Wójt odpowiedział, że za wykonanie przyłacza 1.200 złotych oraz opłata adiacencka, łącznie 

wynosić to będzie ok. 2.000 złotych. 

Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że jeżeli są uwagi do kanalizacji można je wnosić na piśmie. Powiedziała, że jest 

zweryfikowany operat przez rzeczoznawcę – operat będzie dostepny i można będzie zgłaszać 

uwagi  

i wnioski. 

Pan Stasiak zapytał, jak rzeczoznawca wycenił działki, jeżeli nie było go w Dalachowie? 

Wójt powiedział, że z rzeczoznawcą, który posiada uprawnienia została zawarta umowa na 

wykonanie operatu, gmina zleca wykonanie prac, ale nie można rzeczoznawcy mówić jak ma to 

zrobić. 

Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

krótko omówiła zasady wynonywania oceny wartości nieruchomości do ustalenia opłaty 

adiacenckiej. 

Radna Wilk zapytała, czy mieszkańcy będą mogli spotkać się z rzeczoznawcą i zgłaszać uwagi? 

Pan Klimek powiedział, że mieszkańcy nie mają żalu, że jest opłata adiacencka, chcą tylko, aby to 

przerwać, by nie płacili. 

Wójt odpowiedział, że nie można nic zrobić, inni mieszkańcy gminy płacili za podłączenie do 

kanalizacji i nie można inaczej traktować mieszkańców Dalachowa. 

Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że operat został złożony w gminie 16 maja, wszyscy mieszkańcy Dalachowa zostaną  

o tym poinformowani. 

Pan Klimek zapytał, gdzie w gminie są nałożone takie badania ścieków z oczyszczalni 

przydomowych jak w Dalachowie – chodzi o częstotliwość badań? 

Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że Dalachów należy do aglomeracji Praszka, część oczyszczalni w Jaworznie należy 

do aglomeracji Krzepice, pozostałe oczyszczalnie są poza aglomeracjami. 

Pan Podgórski powiedział, że Gana też należy do aglomeracji Praszka, a nie są wymagane takie 

badania. 

Radny Pakuła powiedział, że jest radnym pierwszą kadencję, ale od 2012 roku w Dalachowie 

zainwestowano 6 mln złotych, gdzie w gminie tyle wykonano? 

Pan Jurczyk stwierdził, że jest obrażony wypowiedzią radnego. Powiedział, że nikt nie wiedział  

o opłacie. 

Radny Pakuła powiedział, że nie chciał obrazić mieszkańców Dalachowa, tylko chciałby, aby 

mieszkańcy docenili to co zrobiono. 

Pan Klimek powiedział, że w Dalachowie nie zrobiono drogi, zmniejszono ilość lamp ulicznych 

m.in. na skrzyżowaniu, dlatego nie można mówić, że zrobiono bardzo dużo. 

Wójt powiedział, że nie jest prawdą iż mieszkańcy nie wiedzieli o opłacie adiacenckiej, mieszkańcy 

jaworzna już płacili, wcześniej były inne przepisy więc opłaty nie było. Stwierdził, że na zebraniu  

z mieszkańcami 5 lat temu było mówione o opłacie adiacenckiej, ale nie o jej wysokości.  

Odn. budowy drogi w Dalachowie wójt powiedział, że jest to droga powiatowa, gmina nie może 

remontować tej drogi, ale dołożyła środki własne do remontu. 

Odn. lamp ulicznych wójt powiedział, że jeżeli jest potrzebna lampa na skrzyżowaniu to sprawa 

zostanie rozpatrzona, ale oświetlenie uliczne służy do oświetlenia drogi a nie posesji. 

Pani Garncarek zapytała, czy badania wody odprowadzanej z oczyszczalni muszą być wykonywane 

co miesiąc? 



Wójt odpowiedział, że wynika to z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, gmina 

poinformowała o tym obowiązku mieszkańców. 

Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedział, że długo już trwa dyskusja o badaniach, a badania wykonała tylko jedna osoba. 

Zwrócila się do mieszkańców o wykonanie badania, wyniki najprawdopodobniej nie będą spełniały 

norm. 

Sołtys wsi Bugaj powiedziała, że posiada oczyszczalnię przydomową, serwis co miesiąc robił 

badania i ponoszone były koszty. 

Przewodniczący rady powiedział, że rozpoczyna się dyskusja na inne tematy i podziękował 

mieszkańcom Dalachowa – zakończył dyskusję. 

Radny Marchewka zgłosił następujące wnioski: 

- wyremontować ul. Ogrodową w Rudnikach, 

- wykonać przejście dla pieszych na ul. Wojska Polskiego /obok biblioteki/, 

- sprawdzić oświetlenie uliczne przy drodze krajowej na odcinku Żytniówka – Rudniki, 

- wyczyścić rowy obok P. Korpowskiego na Łazach, jeżeli jest taka możliwość. 

Wójt opowiedział, że: 

- remont ul. Ogrodowej planowany jest ze środków Krajowego Programu Budowy Dróg – 

planowane 

  jest m.in. położenie nakładki asfaltowej, 

- odn. przejścia dla pieszych mieszkańcy winni złożyć pismo, które zostanie przekazane do 

  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, 

- odn. oświetlenia ulicznego  przy drodze krajowej – oświetlenie jest sterowane elektroniczne, 

może 

  ustawiono różne parametry, stąd rozbiezności, 

- odn. wyczyszczenia rowu na Łazach – rowy melioracyjne winni czyścić rolnicy, gdyż rozwiązali 

  spółki wodne, jeżeli wyczyścimy, to pozostali rolnicy także zwrócą się do gminy o czyszczenie 

  rowów melioracyjnych, powiedział, że planowane jest przekazanie melioracji do gmin, będą to 

  bardzo duże koszty, gdyż zaniedbania są duże i znów będzie winna gmina. 

Radny Pakuła zapytał, co z oświetleniem na Borku /założyć 6 lamp/ oraz na Nowym Bugaju /jak 

mieszkają Korzekwy/ oraz wystąpił o wykonanie rowu przy drodze na Starym Bugaju /obok 

Sieradzkiego Krzysztofa/ - niszczony jest asfalt, bo nie ma rowu. 

Radna Klimas zapytała, czy będzie robiona droga Rudniki – Młyny tzw. kościelna? 

Wójt odpowiedział, że dopóki gmina nie otrzymie dofinansowania, droga nie będzie remontowana. 

Radna Klimas zapytala, co z drogą Łazy – Porąbki, jest bardzo dużo pęknięć asfaltu na drodze? 

Wójt odpowiedział, że droga była sprawdzana, takich pęknięć na drogach jest dużo, należy się 

zastanowić co z tym zrobić. 

Radna Klimas zapytała, na jakim etapie jest remont drogi Żytniów – Chwiły? 

Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze zgody wszystkich właścicieli działek, planowane jest obecnie 

wykonanie rowy odwadniającego na odcinku od Żytniowa do lasu. 

Radna Jach-Koterba zwróciła się o rozwiązanie problemu – zabezpieczenia rowu przy drodze 

krajowej w Jaworznie /obok Kluski Marcina/ - rów jest głęboki, a nie zabezpieczony. 

Wójt powiedział, aby mieszkańcy napisali wniosek o zabezpieczenie rowu, który zostanie przekazy 

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Sołtys wsi Słowików podziękowała za wykonanie oświetlenia ulicznego i wystąpiła o usunięcie 

gałęzi z drogi Polesie – Słowików. 

Wójt odpowiedział, że został zrobiony objazd dróg gminnych, zakrzeczenia zostaną usunięte, ale 

nie poda terminu wykonania prac. 

Sołty wsi Julianpol podziękował za wycinkę krzewów przy drodze dojazdowej do pól, ale wystąpił  

by podczas remontu drogi na Julianpol Parkiecie założyć 3 /trzy/ lampy uliczne. 

Wójt odpowiedział, że nie można łączyć tych inwestycji, obecnie remontowana jest droga. 

Radna Kaczmarek zapytała, kiedy mieszkańcy otrzymają odpowiedź na pismo w sprawie dowozu 

dzieci? 



Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach powiedziała, że takie pisma 

wpływają do BOOS, ale rozwiązanie sprawy nie należy do BOOS, rada winna podjąć decyzję, czy 

gmina dowozi wszystkie dzieci, czy postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wójt powiedział, że w piątek /13 maja/ był na konsultacjach projektu techn icznego drogi krajowej 

na odcinku Jaworzno – Julianpol, prace planowane są na 2017 rok. Powiedział, że podczas 

spotkania wystąpił o zabezpieczenia odcinka drogi krajowej, o którym jest w pismie mieszkańców 

Janinowa  

i Odcinka – dyrektor przyjął informację do wiadomości i powiedział, że będą pracować na sprawą. 

Powiedział, że odn. dowozu dzieci, to są punkty zbiorcze, rodzice już narzekają, że trwa to długo, 

jeżeli zmienimy to czas dowozu uczniów jeszcze się wydłuży. 

Radna Kaczmarek powiedziała, że rodzicom nie zależy, by autobus jeździł przez całą wieś, tylko by 

zjechał z drogi krajowej. 

Dyrektor Biura Obsługo Oświaty Samorządowej powiedziała, że autobusy zatrzymują się na 

przystankach. 

Radna Kaczmarek zapytała, czy może być spotkanie z rodzicami w sprawie piaskownicy w nowym  

przedszkolu w Rudnikach? 

Wójt odpowiedział, że nie będzie spotkania, jeżeli dojdzie do spotkania, prace zostaną przesunięte  

w czasie. Stwierdził, że piaskownicę zawsze można zrobić, ale wymagania sanepidu w tym 

zakresie są bardzo duże i jest przeciny budowie piaskownicy. 

Radny Pakuła zapytał, czy w najbliższym czasie będzie malowany rozjazd na drodze powiatowej 

na Nowym Bugaju? 

Wójt powiedział, że powiat przygotowuje projekt. 

Radny Pakuła powiedział, że rozmawiał ze Starostą Oleskim na temat budowy chodnika przy 

drodze powiatowej od Cieciułowa do Bugaja, ale na tym odcinku drogi należy usunąć rów, zapytał 

do kogo zwrócić się w tej sprawie? 

Wójt odpowiedział, żeby wystąpić do Starostwa Powiatowego i do gminy. 

Radny Sowa wystąpił o wykoszenie poboczy drogi gminnej na Stawkach Cieciułowskich i zaprosił 

radnych i sołtysów do udziału w biegu „Pętla rudnicka” w dniu 29 maja 2016 roku. 

Sołtys wsi Bugaj wystąpiła o zmuszenie spadkobierców o rozbiórkę domu po pani Berskiej na 

Starym Bugaju. 

Wójt powiedział, że gmina wystąpiła o podjęcie działań w tej sprawie do Nadzoru Budowlanego  

w Oleśnie. 

Radna Wilk poprosiła o głosowanie mailowe na siłownię zewnętrzną w Dalachowie. 

Wojt Andrzej Pyziak przekazał radnym i sołtysom pozdrowienia z Soblahowa. Zwrócił się do 

przewodniczących komisji rady, by psiedzenia komisji odbywały się wcześniej, a nie wieczorem  

w przedeniu sesji, by można przygotoweać odpowiedzi na pytania. 

Radna Jach-Koterba powiedziała, że wcześniej powinny być materiały. 

Wójt powiedział, że materiały są zgodnie z obowiązującym statutem , nie można materiałów 

wysyłać elektronicznie dopóki nie będzie zmian w statucie. 

Informację na temat kosztów realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt przedstawił 

pracownik Urzedu Gminy Paweł Łużak. 

Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 5  -  ocena zasobów pomocy społecznej 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonej oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok nie 

wniesiono. 

 

Ad pkt 6 

a/ uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

    Rudniki na lata 2016 – 2026  
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudniki na lata 2016 – 2026 nie zgłoszono. 



Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie  przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudniki na lata 2016 – 2026. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XIV/105/2016 w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Rudniki na lata 2016 – 2026 została podjęta jednogłośnie. 

 

b/ uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

    w Rodzinie dla Gminy Rudniki na lata 2016 – 2020  
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rudniki 

na lata 2016 – 2020 nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę  w sprawie uchwalenia 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Rudniki na lata 2016 – 2020. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XIV/106/2016 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rudniki na lata 2016 – 2020 została 

podjeta jednogłosnie. 

 

c/ zmieniana uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Rudniki  

    na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018”  
Radna Kaczmarek powiedziała, że stan faktyczny nie zgadza się ze stanem wykazanym w uchwale. 

Łużak Paweł pracownik Urzędu Gminy powiedział, że inwentaryzacja była robiona na podstawie 

spisu z natury i aktualizowana po zgłoszeniach mieszkańców, w maju i czerwcu br. będzie nowa 

inwentaryzacja – spis z natury - i poprosił, by mieszkańcy pozwalali wejść na posesję. 

Radna Jach – Koterba zapytała, czy po inwentaryzacji załacznik będzie skorygowany? 

Łużak Paweł pracownik Urzędu Gminy powiedział, że po zakończeniu inwentaryzacji mieszkańcy 

będą mogli zapoznać się z inwentaryzają i zgłaszać uwagi, nowy załącznik do uchwały będzie 

obowiązywał od 2017 roku. 

Radna Kaczmarek zapytała, czy jest sens głosować nad uchwałą? 

Łużak Paweł pracownik Urzędu Gminy powiedział, że jeżeli rada nie podejmie uchwały, nie będzie 

środków na dofinansowanie dopłat do usuwania azbestu. 

Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na 

lata 2015 – 2018” . 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XIV/107/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” została 

podjęta jednogłosnie. 

 
 



d/ przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami 

    pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności 

   pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok   
Wniosków, zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania z realizacji Programu współpracy    

Gminy  Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałe w sprawie przyjęcia  

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za 2015 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XIV/108/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok została podjęta 

jednogłosnie. 

 

e/ powołanie Komisji Statutowej  
Przewodniczący rady powiedział, że niezbedna jest nowelizacja Statutu Gminy Rudniki, który 

obowiązuje od 2002 roku, dlatego należy powołaqć doraźną Komisję Statutową, która będzie 

pracowała nad przygotowaniem nowego Statutu Gminy. Poinformował radnych, że członkami 

komisji mogą być tylko radni. 

Na członków Komisji Statutowej zgłoszono radnych: 

1/ Kościelny Wiesław – zgłoszenia dokonał radny Biskup Eugeniusz, 

2/ Kaczmarek Bogusława – zgłoszenia dokonał radny Pakuła Henryk, 

3/ Sas Adam – zgłoszeniaq dokonała radna Wilk Justyna, 

4/ Gadysz Edward – zgłoszenia dokonał radny Kościelny Wiesław. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XIV/109/2016 w sprawie powołania Komisji Statutowej została podjeta jednogłośnie. 

 

f/ udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że środki w wysokości 7.500 złotych zostaną przekazane  

na dofinansowanie zakupu samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne do ośrodka  

w Uszycach - dzieci z naszej gminy są tam także dowożone. Wójt powiedział, że środki muszą być 

 przekazane do starostwa. 

Zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczacy rady przedstawil i poddał pod  głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Oleskiemu. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów   

Uchwała Nr XIV/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu   



 została  podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 

g/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku”  
 Radny Pakuła zapytał, czy konieczna jest wymiana oświetlenia na sali w Dalachowie i Rudnikach?      

Wojt gminy odpowiedział, że zmiana oświetlenia nie jest konieczna, ale lampy pobierają bardzo 

dużo mocy, są już na rynku njowe lampy ledowe, światło to samo, ale pobór mocy dużo mniejszy. 

Innych zapytań do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w „Planie 

inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku”. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

    wstrzymuję się -   0 głosów   

Uchwała Nr XIV/111/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok” w sprawie zmian  

w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” została podjęta jednogłośnie. 

 

h/ zmiany w budżecie gminy na 2016 rok  
Radna Kaczmarek wystąpiła o wyjaśnienie powodów mniejszenia planu dochodów z tytułu 

subwencji ogólnej /część oświatowa/ o 398 868 złotych. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała,  

że jest to korekta do subwencji, gdyż zostały zmienione wskaźniki – nie ma dzieci 6-letnich  

w klasach pierwszych /jest tylko dwoje dzieci/. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

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

gminy na 2016 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

    wstrzymuję się -   0 głosów   

Uchwała Nr XIV/112/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

  i/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie   

wieloletniej prognozy finansowej. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

    wstrzymuję się -   0 głosów   

Uchwała Nr XIV/113/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

została podjęta jednogłośnie. 

 

   j/ zmiana uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego  

      i podatku leśnego  
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego nie zgłoszono. 



Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku lesnego. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

    wstrzymuję się -   0 głosów   

Uchwała Nr XIV/114/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego  zostala podjęta jednogłosnie. 

 

Ad pkt 7  - zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 

zamknął sesję o godz. 1532 wypowiadając formułę „Zamykam XIV sesję Rady Gminy Rudniki”. 

 

 

 

Protokołowała: 

  

 Podinspektor ds. kadr i rady gminy  Przewodniczący Rady Gminy  

 /-/ Elżbieta Baros /-/ Edward Gładysz 

 


