
Protokół Nr XVI/2016 

z XVI sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2016 roku  

w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1300. 

Obecni na sesji: -     11 radnych według załączonej listy obecności, 

   -     Pyziak Andrzej – wójt gminy, 

   -     Napieraj Iwona – zastępca wójta gminy, 

   -     Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy, 

- Wolf – Morawiak Beata - skarbnik gminy, 

- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  

w Rudnikach, 

- Włodarczyk Teresa – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudnikach, 

- Kubat Jolanta - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, 

- sołtysi według załączonej listy obecności, 

- mieszkańcy wsi Dalachów  

Nieobecni na sesji radni:  - Biskup Eugeniusz, Jach-Koterba Anna i Dwornik Grzegorz – 

      usprawiedliwieni /usprawiedliwienie radnego Dwornika stanowi 

      załącznik Nr 1 do niniejszego protokolu/. 

    - Strugała Marcin - nieusprawiedliwiony 

 

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

sołtysów i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 11 radnych, podjęte na sesji uchwały są 

prawomocne. 

 
Ad pkt 2 

Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady. 

Zmianę do porządku zgłosił wójt Andrzej Pyziak. Wystąpił o wprowadzenie do porządku sesji, 

jako punkt 4f,  uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu, uchwała w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudniki otrzymuje numer 4g. Uzasadnił 

wprowadzenie uchwały do porządku obrad - dofinansowanie do przebudowy przez powiat drogi 

powiatowej w Jelonkach. 

Innych zmian nie zgłoszono. 

Rada jednogłosnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie porządek obrad XVI sesji. 

Rada jednogłośnie /11 głosami „za”/ przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.      

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Rudniki. 

4. Podjęcie uchwały: 

 a/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 –   

    2020 - uchwała Nr XVI/121/2016; 

           b/ w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki” - uchwała  

              Nr XVI/122/2016; 

          c/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XVI/123/2016; 

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

         Nr XVI/124/2016; 



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

              XVI/125/2016; 

         f/w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu – uchwała Nr XVI/126/2016; 

       g/ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudniki – uchwała Nr 

XVI/127/2016.   

  5. Zapytania i wolne wnioski. 

        6. Zamknięcie sesji. 

 

Ad pkt 3 
Uwag do protokołu  z XV sesji rady gminy, która odbyła się w dniu 21 czerwca  2016 roku nie 

zgłoszono.  

Protokół  Nr XV/2016  został przyjęty jednogłośnie - 11 głosami „za”.  

 

Ad pkt 4 

a/ przyjęcie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020 
Sekretarz gminy Marianna Krzykawiakwystąpiła o poprawienie typowego błędu pisarskiego –  

w dziale „Diagnoza obszaru objętego programem” w zdaniu drugim dopisać sołectwo Mostki, 

które zostało pominięte w przedłożonym projekcie programu. Zwróciła się do radnych o przyjęcie 

uchwały. 

Przewodniczący rady zapytał, ile osób korzysta z pomocy ośrodka w Ganie? 

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach,Włodarczyk Teresa  powiedziała, 

że z  pomocy z terenu naszej gminy  korzysta 15 osób. 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020. 

Głosowało 11 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 11 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVI/121/2016  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2016 – 2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

b/ przyjęcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki” 
Zastępca wójta Iwona Napieraj przedstawiła wyniki konsultacji społeczynych dotyczący projektu 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki informując,  że konsultacje społeczne 

przeprowadzone zostały w okresie od 8 sierpnia 2016 roku  do 15 sierpnia 2016 roku, zgodnie  

z zarządzeniem  Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.69.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Rudniki. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki wraz z 

formularzem konsultacyjnym udostępniony był w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach oraz na 

stronach internetowych: www.rudniki.pl i www.bip.rudniki.pl. Uwagi i wnioski dotyczące 

programu przygotowane na formularzu konsultacyjnym mogły być składane osobiście w 

sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Urząd 

Gminy w Rudnikach lub przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: 

promocja@rudniki.pl. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono 

żadnych opinii i uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki. 

Radny Marchewka powiedział, że w Planie nie ujęto zbiornika na Młynach. 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej ujęte zostały 

tylko  zadania do realizacji. 

Radny Marchewka zapytał, co z budową sieci gazowej w gminie? 

Zastępca wójta powidziała, że plan będzie aktualizowany co 3 lata, a na dziś nie ma żadnych 

wniosków. 

http://www.bip.rudniki.pl/
mailto:promocja@rudniki.pl


Radny Marchewka zgłosił wniosek formalny dotyczący zapisu w załączniku do uchwały w punkcie 

4.3.5 System transportowy  Komunikacja publiczna: w zdaniu drugim słowa „zapewniają 

zadawalający standard” zastąpić słowami „ nie w pełni zapewniają zadawalający standard”, gdyż 

nie ma połączeń z Olesnem siedzibą powiatu i szkół  ponadgimnazjalnych. 

Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak powiedziała, że przewoźnik  firma ABX  uruchamia 

połączenia z Opolem. 

Radny Sowa powiedział, że taka informacja powinna zostać przekazana mieszkańcom gminy. 

Wójt gminy odpowiedział, że załatwienie zgody na przejazd przez przewoźnika trwa przez dłuższy 

okres, o załatwieniu zgody na przejazd wiemy od tygodnia, nie można było w tak krótkim czasie 

przekazać informacji mieszkańcom. 

Radna Wilk zapytała, czy słowa „zadawalający” nie można zastapić słowem „odpowiedni”? 

Radny Marchewka powiedział, że utrzymuje zgłoszy wniosek. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek przez radnego Marchewkę. 

Rada jednogłosnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki” z przyjęta poprawką. 

Głosowało 11 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 11 głosów 

   przeciw  -   0 głosów  

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVI/122/2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Rudniki” została podjęta jednogłośnie. 

 

c/ zmiany w budżecie gminy na 2016 rok 
Radna Kaczmarek powiedziała, że uchwały budżetowe są powiązane i wystąpiła o omówienie 

zmian. 

Zmiany do budżetu gminy na 2016 rok omówiła skarbnik gminy Beata Wolf-Morawiak. 

Wypowiedź skargnika gminy dotycząca budowy chodnika przy gimnazjum w Rudnikach uzupełnił 

wójt. 

Radna Kaczmarek zapytała, czy gmina obowiązana jest posiadać lokale socjalne? 

Wójt odpowiedział, że gmina musi mieć lokale socjalne, jeżeli nie ma to płaci za wynajem u osób 

prywatnych. 

Radna Kaczmarek powiedziała, że na Jelonkach będzie przebudowa  lokalu użytkowego na lokal 

mieszkalny, czym się różni od lokalu socjalnego? 

Wójt odpowiedział, że różnica jest w standardzie, na Jelonkach wcześniej był sklep i nie można 

udostępnić takiego lokalu mieszkańcom, jako lokal mieszkalny. 

Radny Marchewka powiedział, że jest za sprzedażą takich budynków. 

Wójt stwierdził, że gmina nie tworzy dużej bazy socjalnej i lokalów mieszkalnych, ale zapas 

minimalny musi być. 

Radny Kościelny zapytał, co ze zbiornikiem na Młynach? 

Wójt odpowiedział, że było to zadanie z „giełdy pomysłów”, pomysłodawca się wycofał, 

pracujemy nad innymi koncepcjami zagospodarowania terenu. 

Radny Kościelny zapytał, co dalej z budynkiem po starym posterunku? 

Wójt odpowiedział, że budynek jest do sprzedaży, budynek został podzielony na mieszkania, ale 

nikt z lokatorów nie zgłosił chęci kupna mieszkania, dlatego budynek będzie sprzedany w całości. 

Radny Kościelny poprosił o informację na temat monitoringu wodociągu. 

Wójt powiedział, że gmina cały czas dąży do zminimalizowania strad wody z wodociągu, 

monitoring ma określić straty żużycia wody, system monitoringu planujemy rozbudować /koszt ok. 

200 – 300 tys. złotych/, na dziś jest to tylko ogólny monitoring sieci, celem jest także przebudowa 

przepompowni. 

Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 



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

gminy na 2016 rok. 

Głosowało 11 radnych. 

    

Wynik głosowania: za   - 11 głosów 

   przeciw  -   0 głosów  

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVII/123/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

d/  zmiana w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie 

inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” nie zgłoszono. 

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

inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku”. 

Głosowało 11 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 11 głosów 

   przeciw  -   0 głosów  

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVII/124/2016 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  

w 2016 roku” została podjęta jednogłośnie. 

 

e/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
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 11 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 11 głosów 

   przeciw  -   0 głosów  

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVII/125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

została podjęta jednogłośnie. 

 

f/ udzielenie pomocy powiatowi oleskiemu 
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Oleskiemu nie zgłoszono. 

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Oleskiemu.  

Głosowało 11 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 11 głosów 

   przeciw  -   0 głosów  

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVII/126/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 

została podjęta jednogłośnie. 

 

g/ rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Rudniki 
Przewodniczący rady Edward Gładysz  poinformował, że w dniu 21 lipca 2016 roku do Urzędu 

Gminy  wpłynęła skarga mieszkańców Dalachowa na działania Wójta Gminy – skargę, ktorą 

mieszkańcy złożyli do Ministra Środowiska przekazał według właściwości Wojewoda Opolski. 

Skargę wraz z całością materiałów przekazano Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia 



postępowania. Powiedział, że skarga wraz z materiałami została przekazana także pozostałym 

komisjom rady. 

Przewodniczący rady poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej – komisja 

zajmowała się skargą na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2016 roku. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Sas odczytał protokół z posiedzenia komisji. 

Powiedział,  że Komisja rozpatrzyła skargę i po analizie sprawy stwierdzono, że działania Wójta 

Gminy Rudniki są zgodne z prawem i przepisami ustawy Prawo wodne. Uzasadnił stanowisko 

Komisji mówiąc, że miejscowość Dalachów  od 2012 roku należy do aglomeracji ściekowej 

„Praszka”. Do czasu wydania rozporzadzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopda 2014 roku nie 

miało znaczenia czy oczyszczalnia przydomowa zlokalizowana jest na obszarze aglomeracji 

ściekowej czy poza aglomeracją. Warunki wprowadzania ścieków do gruntu były jednakowejednak 

od 1 stycznia br., zgodnie z rozporządzeniem obowiązują nowe wymagania dla ścieków 

pochodzących z przydomowych  oczyszczalni. Rozporządzenie określa również częstotliwość 

pobierania próbek ścieków. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja 

wnioskuje do osób posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków w Dalachowie o 

przedstawienie dokumentów potwierdzających wyniki badań zgodnych z normą PN-EN:12566-3  

z późn. zm. Wystapił także do rady o rozpatrzenie możliwości wystapienia wsi Dalachów z 

aglomeracji ściekowej Praszka i podjęcie działań promujących podłączenie się mieszkańców do 

sieci kanalizacyjnej. Zgłosił wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.  

Radna Klimas zapytała, jakie mogą być konsekwencje wystąpienia z aglomeracji? 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiedziała, że nie 

można dziś nic powiedzieć na temat konsekwencji. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady poddał pod głosownaie wniosek Komisji Rewizyjnej za uznanie skargi za 

bezzasadną. 

Głosowało 11radnych. 

Wynik głosowania: za   - 9 głosów 

   przeciw  -  0 głosów 

   wstrzymuję się -  2 głosy / radny Mosiala Tomasz, radna Wilk Justyna/ 

Przewodniczący rady stwierdził, że rada wniosek przyjęła. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy Rudniki. 

Głosowało 11 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 9 głosów 

   przeciw  - 0 głosów 

   wstrzymuję się - 2 głosy / radny Mosiala Tomasz, radna Wilk Justyna/   

Uchwała Nr XVI 127/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudniki 

została przyjęta. 

Przewodniczący rady Edward Gładysz stwierdził, że rada skargę uznała za bezzasadną. 

 

Ad pkt 5 -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady Edward Gładysz oddał głos mieszkańcom wsi Dalachów. 

Głos zabrał Pan Stanisław Jachymski i zapytał, dlaczego przepis badania próbek ścieków 

obowiazuje tylko wobec mieszkańców Dalachowa? Powiedział, że jeżeli gmina wiedziała  

o badaniach, to dlaczego nikt mieszkańców o tym nie poinformował, każdy wydał od 6 – 12 tys. 

złotych na budowę oczyszczalni przydomowej, a dziś będzie płacił za badania lub będzie musiał 

podłączyć się sieci. 

Pani Marianna Wróbel powiedziała, że laboratorium wykonuje badania na wniosek mieszkańca,  

a takich  próbek nie da się pobrać z tych oczyszczlni - jest to informacja z laboratorium. 

Stwierdziła, że „stare Polmo” badania ścieków wykonuje tylko  trzy razy do roku. Zapytała, 

dlaczego mieszkańcy mają podłączać się do sieci. Wystąpiła o zaniechanie pobierania i badania 

próbek ścieków – nikt w Polsce tego nie robi,  



Radna Wilk powiedziała, że gmina Rudniki zbyt szybko podjęła decyzję o prowadzeniu badań 

ścieków przez mieszkańców. 

Wójt gminy powiedział, że z przykrością słucha tych słów, mieszkańcy Dalachowa zawsze chcieli, 

by w Dalachowaie coś zrobiono, jak zrobiono to są pretensje, że jest źle.Stwierdził, że to nie wójt 

Pyziak ustanawia prawo, gmina tylko poinformowała mieszkańców o należnych obowiazkach,  

a mieszkańcy piszą skargi. Powiedział, że zgadza się z mieszkańcami, że przepis jest zbyt 

rygorystyczny, mieszkańcy winni pisać zapytania do posłów o wyjaśnienia i zmianę prawa. 

Kubat Jolanta - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że o zaostrzeniach wobec oczyszczalni przydomowych była mowa, ale nikt nie 

wiedział, że będzie to aż tak rygorystyczne wobec osob osób, które wybudowały wcześniej 

oczyszczalnie przydomowe w obszarach aglomeracji ściekowych. Zwróciła się do mieszkńców,  

by wykonali chociaż jedno badanie ścieków, co będzie dalej – zobaczymy. 

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że przepisy są zmieniane, może ten również zostanie zmieniony, 

na dziś zgodnie z przepisami właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków zostali 

poinformowani o obowiązku wykonywania badań. 

Pani Orzeszyna Ewa powiedziała, że rozumie rozgoryczenie, ale nie było wczesniej żadnego 

dialogu z mieszkancami, dlatego mieszkańcy napisali pismo do Ministra. Stwierdziła, że żaden 

wynik badań próbek nie będzie dobry. Zapytała, ile na terenie gminy jest szamb 

biodegradowalnych i dlaczego w Praszce i Oleśnie nikt takich badań nie wymaga? 

Wójt odpowiedział, że nie gmina ustanawia prawo, gmina tylko informowala o obowiązkach, inne 

gminy także rozpoczną prace. Zapytał, co gmina ma zrobic w takim przypadku? 

Pani Orzeszyna Ewa powiedziała, że należy zaniechać egzekwowania badańm dla osób, które 

wcześniej budowały przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Pani Marianna Wróbel powiedziała, że skoro nie ma możliwości pobrania próbki, to kto ma to 

zrobić? 

Radna Wilk zapytała, jak można pomóc mieszkańcom, może gmina powinna pisać pisma? 

Wójt powiedział, że mieszkańcy Dalachowa napisali do Ministerstwa Środowiska, ale nie 

otrzymali odpowiedzi. Stwierdził, że takie pismo powinno być inaczej sformuowane, by otrzymać 

odpowiedź. 

Pan Tracz Grzegorz powiedział, że laboratoria nie robią badań z biooczyszczalni- takie pismo 

przekazał do gminy. 

Radna Kaczmarek zapytała, co z mieszkańcami aglomeracji Krzepice? 

Kubat Jolanta - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że pisma wysłano także do mieszkańców Jaworzna, ale nie ma odzewu. 

Radna Wilk zapytała, czy gmina pomoże mieszkańcom Dalachowa? 

Przewodniczący rady powiedział, że Pani Wilk jest radną, także może zwrócić się o wyjasnienia 

odnośnie badań ścieków. 

Radny Pakuła powiedział, że jeżeli mieszkańcy mają pisma, iż takich badań  się nie wykonuje, to 

nie powinni się martwić. 

Pani Orzeszyna Ewa powiedziała, że Minister odbił piłeczkę, ale żadna gmina nie podjęła tematu 

badań próbek ścieków, a oczyszczalnie w Dalachowie powstały przed budową sieci kanalizacyjnej. 

Wojt odpowiedział, że nie można mówić „żadna gmina”, może sąsiednie gminy nie rozpoczęły 

prac, a gmina  przekazała mieszkańcom tylko informację o obowiązku wykonywania badań. 

Pani Orzeszyna Ewa powiedziała, że mieszkańcom nie chodziło o obrażanie wójta i składanie 

skargi, mieszkańcy działali w dobrej wierze. 

Radna Wilk powiedziała, że radny Pakuła mówi, by nic nie robić z badaniami, ale jeżeli 

mieszkańcy otrzymują pisma z gminy to podejmuje się  działania. 

Przewodniczący rady zwrócił się do Pani Wróbel i powiedział, że za kadencji radnej Wróbel gmina 

wybudowała ok. 140 oczyszczalni przydomowych, nikt nie mówił wtedy o badaniach, zmieniły się 

przepisy, które gmina musi przestrzegać, może za rok przepisy się znów zmienią. 



Pan Tracz Grzegorz powiedział, że są przepisy, ale tylko mieszkańcy Dalachowa muszą robić 

badania, czy chodzi o podłaczenie do sieci kanalizacyjnej, tym bardziej, że firma wykonująca 

badania mówi, że z takich oczyszczalni badań nie da się robić. 

Kubat Jolanta - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że ustawa jest z 2014 roku, obowiązuje od 2016 roku i zgodnie z przepisami nie 

bierze się pod uwagę rodzaju oczyszczalni – odprowadzane ścieki mają spełniać wymagane normy. 

Pan Tracz Grzegorz zapytał, czy i gdzie gmina kontrolowała oczyszczalnie? 

Kubat Jolanta - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że przepisy określają normy ścieków, a nie rodzaj oczyszczalni. Stwierdziała, że 

ścieki poza aglomeracją mają inne normy, jeżeli jednak mieszkańcy nie robią badań, to nie 

wiadomo czy spełniaja normy. Powiedziała, że dyrektywy unijne wprowadzone do prawa 

polskiego zaostyrzyły obowiązujące normy. 

Pan Tracz Grzegorz powiedział, że oczyszczalnie nie mają studzienek i nie można pobierać próbek. 

Kubat Jolanta - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że próbkę do badań pobiera się z wpływu do drenażu. 

Pan Tracz Grzegorz powiedział, że przedstawiciele laboratorium mówią, iż próbki pobiera się  

w innym miejscu i wyjaśnił zasadę poboru próbek ścieków według firmy. 

Wójt Andrzej Pyziak zwrócił się do radnej Wilk i powiedział, by przeredagować pismo 

mieszkańców, aby mieszkańcy nie mieli obowiązku wykonywania badań -  gmina informowała 

tylko o obowiązku wykonywania badań. 

Radna Wilk powiedziała, że z pisma wynika obowiązek wykonywania badań – może nie należało 

tego pisać. 

Wójt odpowiedział, że pracownicy gminy działają zgodnie z prawem. 

Kubat Jolant - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że gmina informowała o badaniach i zapytała, jak należało napisać – jest obowiązek, 

ale nie trzeba go spełniać – to byłby absurd. 

Radna Wilk powiedziała, że chodzi o rozwiązanie problemu. 

Pani Orzeszyna Ewa zapytała, ile pism wysłano? 

Kubat Jolant - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

powiedziała, że pisma wysłano do użytkowników oczyszczalni w aglomeracjach Praszka i 

Krzepice, dla oczyszczalni poza aglomeracjami obowiązują inne wymagania, nie muszą takich 

badań wykonywać. 

Pani Orzeszyna Ewa powiedziała, że Gmina Praszka nie wystąpiła do mieszkańców z takim 

pismem, dlaczego mieszkańcy Dalachowa mają cierpieć, że są w granicach aglomeracji? 

Wójt powiedział, że nie gmina nie odpowiada za działania Gminy Praszka. 

Pani Orzeszyna Ewa zapytała, jak wybrnąć z tej sytuacji, czy mieszkańcy otrzymają pomoc od 

gminy? 

Kubat Jolant - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

zapytała, jaką pomoc mieszkańcy chcą otrzymać od gminy, jak nie wiadomo, jakie normy spełniają 

ścieki. 

Pan Jachymski Stanisław zapytał, dlaczego gnina Rudniki nakazuje badania dla aglomeracji 

Praszka? 

Wójt odpowiedział, że taka jest nazwa dla obszaru aglomeracji. 

Radny Kościelny powiedział, że mieszkańcy winni wystapić z pismem do Ministra Środowiska, 

podeprzeć się pismami z laboratorium w sprawie poboru próbek ścieków /których nie można 

pobrać/, pracownicy gminy tylko realizują ustawy. 

Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że na terenie Gminy Rudniki jest dużo 

oczyszczalni przydomowych, a pracownicy muszą informować mieszkańców o obowiązkach. 

Pani Orzeszyna Ewa zapytała, czy jest możliwość wystąpienia z aglomeracji? 

Wójt odpowiedział, że taka była też sugestia Komisji Rewizyjnej, ale nie można dziś na to 

odpowiedzieć. 



Pani Orzeszyna Ewa zapytała, co mają zrobić mieszkańcy: czy pisać pisma, czy przeczekać, bo 

pismem do Ministra Środowiska nic się nie wskóra. 

Wójt powidział, że mieszkańcy winni pisać pisma, niech ministerstwo się nad tym zastanawia, 

niech udziela odpowiedzi, może uda się uzyskać zapis, że oczyszczalnie wybudowane przed 2016 

rokiem będą działały na dotychczasowych zasadach. 

Innych zapytań nie zgłoszono i zakończono dyskusję na temat badań próbek z przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rudniki Panu Miroslav Duraci ze Słowacji  

i zapytał, czy rada wyraża zgodę o przedłożenie uchwały na następną sesję? Projekt wraz  

z usadanieniem stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wójt gminy uzasadnił nadanie tytułu. Powiedział, że wstępnie planowano zrobić to 11 listopada, 

ale w przyszłym roku jest 620-lecie Rudnik i planowane jest nadanie tytułu w tym terminie. 

Radny Marchewka powiedział, że honorowy tytuł nadaje się z okazji uroczystości w gminie. 

Rada wyraziła zgodę na nadanie tytułu honorowego obywatela Panu Miroslavowi Duraci. 

Radny Pakuła wystąpił o usunięcie drzewa /dąb/ z posesji po Pani Berskiej – drzewo zagraża 

posesji Państwa Rosaków. 

Wójt powiedział, że gmina postara się zrobić wszystko w ramach obowiązującego prawa. 

Radny Pakuła powiedział, że w związku ze zmianą systemu oświaty należy wstrzymać się  

z remontem przedszkola w Rudnikach. 

Radna Lach  wystąpiła o utwardzenie drogi na Julianpolu w stronę Pani Wilkowskiej. 

Wójt odpowiedział, że na dziś nie można powiedzieć co się da zrobić. 

Radna Kaczmarek zapytała, czy tzw. „droga kościelna” będzie robiona w tym roku? 

Wójt odpowiedział, że termin remontu drogi do końca października. Powiedział, że jest problem  

z remontem mostku na drodze krajowej na Młynach, nikt z gminą tego nie uzgadniał, a dziś 

niszczone są inne drogi. Przekazał radnym upominki z partnerskiej gminy Feilitsch w Niemczech. 

Poruszył sprawę systemu oświaty. Powiedział, że radnym przekazano wcześniej ankietę odn. 

oświaty i poprosił o wypełnienie i zwrot ankiety do Urzędu Gminy.  

Wójt gminy poinformował radnych, że w budżecie gminy są środki przeznaczone na wykonanie 

windy dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach. Powiedział, że 

jest dwóch oferentów: jedna oferta droższa, ale winda szybsza, druga tańsza za 60 tys. złotych dla 

mniejszej ilości osób i wolniejsza. Którą ofertę wybrać? 

Rada wybrała rozwiązanie tańsze, dla mniejszej ilości osób. 

Radna Klimas zapytała, na jakim etapie jest remont drogi Kuźnica – Dalachów i co z remontem 

drogi powiatowej na Kuźnicy? 

Wójt odpowiedział, że Starosta obiecał remont drogi destruktem. Powiedział, że gmina robi 

rozeznanie odn. remontu drogi Kuźnica – Dalachów, ale droga w kilku miejscach nie spełnia 

parametrów co do szerokości, a nie wszyscy właściciele działek wyrażają zgodę na zajęcie działki 

– sprawa się przedłuży. 

Radny Pakuła wystąpił o remont drogi na Nowym Bugaju /przy p. Korzekwa/ oraz o oświetlenie na 

Borku – założenie 6 lamp. 

Wójt gminy odpowiedział, że łatwiej wyremontować drogę niż wykonać oświetlenie uliczne – na 

Jaworku prace trwają już od 4 lat. 

Radna Wilk powiedziała, że są objazdy przez Dalachów w związku z remontem drogi krajowej na 

Młynach. Zapytała, czy planuje się budowę chodnika w Dalachowie od szkoły w stronę Gany – 

powiat nie odpowiada na pisma? 

Wojt odpowiedział, że Starosta pewnie prowadzi sprawę, ale nie jest sam, jest rada powiatu, jeżeli 

inwestycja budowy chodnika przejdzie na radzie powiatu, gmina wesprze inwestycję. 

Krzykawiak Marianna powiedziała, że zgłosi wniosek na radzie powiatu, atutem będą objazdy. 

Radna Wilk zapytała, czy jest możliwość zamontowania lampy ulicznej na skrzyżowaniu w 

Dalachowie na Marki? Powiedziała, że o zamontowanie lampy występował już wcześniej Pan 

Klimek. 



Wójt powiedział, że należy zorientować się w terenie, by nie było że następny mieszkaniec wystąpi  

o zamontowanie lampy, bo panu Klimkowi zrobili,  oświetlenie uliczne służy do oświetlenia drogi, 

a nie posesji mieszkańców. 

Sołtys wsi Rudniki podziękowała za remont drogi ul. Niskiej w Rudnikach i wystąpiła o remont ul. 

Przechodniej w Rudnikach, zwrócila się także o ustawienie tablicy w Rudniakch  z nazwą „ulica 

Narutowicza”. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorzadowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz poinformowała 

o zakończeniu działań związanych z przyjęciem dzieci 6-letnich do szkół. Zdemontowała 

informacje i plotki  dotyczące działań odn. zamykania szkół w gminie – nie ma żadnych planów. 

Powiedziała, że zawarto nową umowę na dowóz dzieci do szkół – zakup biletów – do końca 2016 

roku, dowóz dzieci odbywa się w godzinach od 720 do 805, odwozy dzieci w godzinach 1440 – 1520. 

Poinformowała radnych, że planowana jest sprzedaż gimbusa, gmina oczekuje tylko na wycenę 

gimbusa. 

Wójt gminy poinformował, że przystąpiono do prac nad  zmianą  studium zagospodarowania 

przestrzennego gminy, obecne przepisy wykluczają budowę elektrowni wiatrowych na terenie 

gminy, mieszkańcy składają wnioski dotyczace zmiany studium, do chwili obecnej wpłynęły 84 

wnioski – jest to jeden wzór, który podpisują mieszkańcy. Powiedział, że grupy przeciwne budowie 

elektrowni wiatrowych chca z gminy Rudniki zrobić gminę rekreacyjną, wnoszą nie tylko o zakaz 

budowy elektrowni wiatrowych, ale także o zakaz budowy inwestycji rolniczych /budowy 

większych hodowli zwierząt/.  

Radna Lach powiedziała, że stowarzyszenie z Julianpola zbierało podpisy mówiąc, że chodzi  

o zakaz budowy wiatraków, nie było  informacji  o innych sprawach. 

Wójt gminy powiedział, że wnioski dotyczące zmiany studium będą przekazane do osoby 

opracowującej studium, jeżeli nie będzie innych wniosków trudno powiedzieć, jakie będzie 

studium, może być źle. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudniakch Elżbieta Ciszkiewicz przekazała 

informację na temat finansowania oświaty oraz o liczbie dzieci urodzonych w 2016 roku – na dzień 

sesji tj. 17 sierpnia 2016 roku - w całej gminie urodzonych jest 39 dzieci. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 6 
Przewodniczący Rady Gminy Rudniki Edward Gładysz o godzinie 1620 zamknął sesję rady 

wypowiadając formułę „Wobec wyczerpania się porządku obrad zamykam XVI sesję Rady Gminy 

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