
Protokół Nr XVIII/2016 

z XVIII sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 28 października 2016 roku  

w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1100. 

Obecni na sesji: -     13 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, 

- Borowiec Wiesława  -  radca prawny, 

- sołtysi według załączonej listy obecności, 

Nieobecni na sesji radni:  - Gładysz Edward  i Strugała Marcin – usprawiedliwieni  

     

Ad pkt 1  
Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca  Rady Gminy Wiesława Klimas. 

Powitała obecnych na sesji radnych, sołtysów i pozostalych uczestników sesji. Stwierdziła, że  

w sesji udział bierze 13 radnych, podjęte na sesji uchwały są prawomocne. 

 
Ad pkt 2 

Proponowany porządek obrad przedstawiła wiceprzewodnicząca rady i zgłosiła zmianę do 

przedstawionego porządku – jako punkt 5 wprowadzić informację na temat oświadczeń 

majątkowych radnych i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, 

kolejne punkty otrzymują następny numer. 

Rada zmianę przyjęła jednogłośnie 11 głosami „za” /nieobecni podczas głosowania radna Lach 

Anna i radny Sowa Damian/ 

Rada jednogłośnie 11 głosami „za” /nieobecni podczas głosowania radna Lach Anna i radny Sowa 

Damian/ przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.      

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Rudniki. 

4. Podjęcie uchwały: 

       a/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

         zasobem Gminy Rudniki na lata 2015 – 2020  - uchwała Nr XVIII/135/2016; 

       b/ w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Rudniki  

         - uchwała Nr XVIII/136/2016; 

      c/ zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach  

         - uchwała Nr XVIII/137/2016; 

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

     Nr XVIII/138/2016; 

   e/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XVIII/139/2016; 

  f/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XVIII/140/2016; 

  g/ w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym – uchwała  

     Nr XVIII/141/2016. 

5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

 



Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XVII sesji rady gminy, która odbyła się w dniu 29 września 2016 roku nie 

zgłoszono.  

Protokół  Nr XVII/2016  został przyjęty jednogłośnie - 11 głosami „za”, /nieobecni podczas 

głosowania radna Lach Anna i radny Sowa Damian/. 

 

Ad pkt 4 

a/ zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

    na lata 2015 - 2020 
Radny Sas zapytał, czy został sprzedany budynek w Rudnikach ul. Częstochowska – po starym 

posterunku? 

Wójt odpowiedział, że odbył się przetarg, budynek został sprzedany, umowa będzie podpisana  

w listopadzie. 

Radny Kościelny zapytał, za jaką kwotę sprzedano? 

Wójt powiedział, że 126 tys. złotych. 

Innych uwag, zapytań i wniosków odn. przedłożonego projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na 

lata 2015 – 2020 nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rady przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę  zmieniającą uchwałę  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na 

lata 2015 – 2020. 

Głosowało 11 radnych /nieobecni podczas głosowania radni Lach Anna i Sowa Damian/. 

Wynik głosowania: za   - 11 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVIII/135/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015 – 2020 została podjęta. 

 

b/ regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Radna  Kaczmarek zaproponowała, by wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywał się 2 razy do 

roku. 

Wójt odpowiedział, że w regulaminie termin odbioru odpadów wielkogabarytowych określany jest 

zgodnie z ustawą, dokładną częstotliwość odbioru określamy w umowie zawieranej z firmą, poza 

tym nadmiar odpadów można wywozić na PSZOK. 

Radna Kaczmarek zapytała, co oznacza zapis w § 10 punkt 7 w regulaminie „w okresie świąt” - 

zapis dotyczy cmentarzy? 

Radca prawny powiedziała, że dni wolne /świeta/ określone są w ustawie - wymieniła dni wolne od 

pracy, w regulaminie nie można powtarzać zapisów ustawy, decyzję podejmuje także zarządca 

cmentarza. 

Sołtys wsi Faustianka zapytał, co z odpadami takimi jak np. opony? 

Wójt odpowiedział, że tego typu odpady każda firma zagospodarowuje we włanym zakresie, nie 

można tego zapisać w regulaminie. 

Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rady przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki. 

Głosowało 12 radnych /nieobecna podczas głosowania radna Lach Anna/. 

Wynik głosowania: za   - 12 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVIII/136/2016  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Rudniki została podjęta jednogłośnie. 

 



c/ statut Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 
Radna Kaczmarek wystąpiła o omówienie statutu BOOS, gdyż jest dużo zmian. 

Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że zmiana statutu wynika ze zmian w przepisach 

prawa. Powiedziała, że statut BOOS uchwalony został w 2004 roku i wprowadzane były zminay, 

planowano także zmianę w obowiązującym statucie, ale jest już zbyt  dużo poprawek, dlatego 

statutowi nadano treść jednolitą w brzmieniu załącznika do uchwały. Radca omówiła zmiany 

wprowadzone do dotychczas obowiązującego statutu. 

Radna Jach-Koterba zapytała, co z pracami dyrektorów – dotyczy zapisu § 4 ust. 2 pkt 2 statutu? 

Wójt odpowiedział, że zapis dotyczy dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorzadowej i jego 

kompetencji, nie dotyczy dyrektorów szkół. 

Radna Jach-Koterba powiedziała, że wcześniej nie było takich kompetencji. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że obecnie 

można będzie wystąpić o udostępnienie dokumentów i wgląd w księgę uczniów, wcześniej nie było 

takich uprawnień i kompetencji. 

Wojt Andrzej Pyziak uzupełnił wypowiedź dyrektora BOOS mówiąc, że było to powodem wielu 

niesnasek pomiędzy dyrektorami szkół i BOOS-em. Zmieni to także sposób podawania przez 

dyrektorów danych do naliczania subwencji  /zdarzały się błędne dane podawane przez dyrektora, 

których nie można było skorygować/. 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rady przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorzadowej w Rudnikach. 

Głosowało 12 radnych /nieobecna podczas głosowania radna Lach Anna/. 

Wynik głosowania: za   - 12 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVIII/137/2016 w sprawie  uchwalenia Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorzadowej 

w Rudnikach została podjęta jednogłośnie. 

 

d/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” 
Radna Kaczmarek wystąpiła o omówienie zmian wprowadzanych do „Planu inwestycji 

finansowanych z budżetu w 2016 roku”. 

Proponowane zmiany omówiła skarbnik gminy Beata Wolf-Morawiak. 

Radna Klimas zapytała, czy nie ma dofinansowania na budowę zbiornika na Jaworku? 

Wójt odpowiedział, że środki mogą być w IV kwartale, więc nie będzie możliwości ich 

wykorzystania w roku bieżącym – termin przedłużony do maja 2017 roku. 

Radna Kaczmarek zapytała, co ze zmianą nazwy inwestycji? 

Wójt odpowiedział, że uruchomiono projekt na bioróżnorodność, na retencję raczej gmina raczej 

nie ma szans. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rady przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  

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

Głosowało 12 radnych /nieobecna podczas głosowania radna Lach Anna/. 

Wynik głosowania: za   - 12 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVIII/138/2016 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  

w 2016 roku” została podjęta jednogłośnie. 

 

e/ zmiany w budżecie gminy na 2016 rok 
Radna Jach-Koterba wystąpiła o omówienie przeniesienia środków między rozdziałami. 

Zmiany omówiła skarbnik gminy Beata Wolf-Morawiak i dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz. 



Innych zapytań oraz wniosków nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rady przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2016 rok. 

Głosowało 13 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVIII/139/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok została podjeta 

jednogłośnie. 

 

f/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Radna Kaczmarek wystąpiła o omówienie wprowadzonych zadań wymienionych w punkcie 4 

objaśnień do uchwały. 

Zadnia omówiła zastępca wójta Iwona Napieraj. 

Radny Sowa zapytał, jaka będzie nawierzchnia boisk? 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że będzie to nawierzchnia tartanowa, ale gmina nie ma 

wpływu na rodzaj nawierzchni. 

Wójt ustosunkował się odnośnie zadania dotyczącego zagospodarowania parku w Rudnikach –  

II etap. Powiedział, że mieszkańcom Rudnik nie podoba się funkcjonowanie sklepu ogrodniczego, 

na dziś gmina oczekuje na skonkretyzowanie wniosku przez mieszkańców, by nie było, że to wójt 

chce usunąć sklep lub jest to tylko wniosek jednej osoby. 

Radny Pakuła powiedział, że sklep funkcjonuje od wielu lat i winien tu być, nie można uznawać 

opinii jednej osoby. 

Wójt odpowiedział, że zgadza się z radnym Pakułą i gmina czeka na oficjalny wniosek 

mieszkańców. 

Innych zapytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rady przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Głosowało 13 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XVIII/140/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

została podjęta jednogłośnie. 

 

g/ zasady otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym 
Zapytań, uwag i wniosków do  przedłożonego przez Komisję Budżetu Rolnictwa i Ekologii 

projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym nie 

zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca rady przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad 

otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym. 

Głosowało 12 radnych /nieobecna podczas głosowania radna Wilk Justyna/. 

Wynik głosowania: za   - 9 głosów 

   przeciw  - 3 głosy 

   wstrzymuję się - 0 głosów 

Uchwała Nr XVIII/141/2016  w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

radnym została podjeta. 

„Za” głosowali radni: Biskup Eugeniusz, Dwornik Grzegorz, Jach-Koterba Anna,  

   Kaczmarekn Bogusława, Klimas Wiesława, Kościelny Wieslaw, Lach Anna, 

   Mosiala Tomasz, Pakuła Henryk. 

„Wstrzymuję się od głosu”głosowali radni: Marchewka Jarosław, Sas Adam, Sowa Damian. 



Ad pkt 5  - oświadczenia majątkowe 
Informację na temat oświadczeń majątkowych radnych i wójta gminy złożyła wiceprzewodnicząca 

rady Klimas Wiesława. Kserokopia informacji stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Informację na temat oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy i innych osób wydających decyzje administracyjne 

złożył wójt gminy. 

 

Ad pkt 6  - zapytania i wolne wnioski 
Wiceprzewodnicząca rady Wiesława Klimas powitała przybyłych na sesję przedstawicieli 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach Panią Katarzynę Kościelną i Pana Szymona Cieślaka. 

Poprosiła o zabranie głosu przez przedstawicieli OSP Rudniki.  

Głos zabrała Prezes OSP Rudniki Katarzyna Kościelna i uzasadniła konieczność przeznaczenia 

środków w 2016 roku na zakup bram segmentowych i drzwi wejściowych do garażów oraz 

środków w 2017 roku na doposażenie jednostki w zestaw hudrauliczny w kwocie ok. 95.000,- zł – 

110.000,- zł. Kserokopie wniosków stanowią załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radny Sas powiedział, że OSP Rudniki otrzymało dużo środków m.in. na zakup samochodu 

bojowego, OSP Żytniów także należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i ma 

trudniejszą sytuację, stąd wniosek o zakup w 2017 roku samochodu bojowo-ratowniczo-gaśniczego. 

/kserokopia wniosku stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/. Powiedział, że OSP Żytniów przez  

2 lata przeznaczała środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na bramy, dlatego 

Rudniki  środki z systemu powinny przeznaczyć na konkretne cele m.in. na bramy. 

Pan Cieślak Szymon powiedział, że planowano przeznaczyć środki na bramy, ale Państwowa Straż 

Pożarna w Oleśnie nakazała przeznaczyć środki na inny cel. 

Radna Jach-Koterba zapytała, czy ktoś nadzoruje straż, może rozwiązać jedną jednostkę? 

Radny Sowa powiedział, że w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym winna być jednostka 

super doposażona, tymczasem na zawody jednostka z Rudnik wystawia jedną drużynę. 

Radna Klimas, wiceprzewodnicząca rady, powiedziała, że rada powinna poprzeć wnioski, by 

jednostki dobrze działały. 

Radny Sas powiedział, że nikt z radnych nie jest przeciwny, ale  na terenie gminy są także jednostki 

poza KSR-G,  dobrze jest jeżeli na terenie są 3 jednostki w KSR-G tj.  OSP Rudniki, Żytniów i 

Dalachów, gdyż w OSP są ochotnicy, niestety propozycji OSP Rudniki budżet gminy nie zdzierży. 

Radny Sowa powiedział, że OSP Cieciułów kupiło busa z dopłatą z gminy i żadnych innych 

środków nie otrzyzmała. 

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że jest prezesem gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych 

Gminy Rudniki, do pomocy jest komendant gminny, który koordynuje prace. Powiedział, że 

jednostki OSP w gminie są dobrze wyposażone. Stwierdził, że na terenie gminy są trzy jednostki 

włączone do KSR-G i dobrze, gdyż w jednostkach działają strażacy ochotnicy, osoby pracują i nie 

zawsze może każda jednostka wyjechać do akcji. Powiedział, że zaskoczony jest, iż jednostka OSP 

Rudniki nie wystawia na gminne zawody pożarnicze podstawowej jednostki, jest to jakiś problem. 

Powiedział, że gmina  doposaża jednostki, ale na dziś najważniesze jest doposażenie jednostki OSP 

Żytniów, by pozostała w KSR-G, pozostałe jednostki są jednostkami uzupełniającymi, każda 

jednostka chciałaby lepsze wyposażenie, ale to jest kwestia środków, na dziś ważne są bramy dla 

Rudnik, ale radny Sas wskazuje jak można to zrobić. 

Radny Biskup powiedział, że nie jest idealnie w strażach, straż w Rudnikach nie pozostanie 

pozbawiona środków, otrzyma dofinansowanie ale nie od razu. 

Radna Wilk powiedziała, że w Dalachowie na straż przeznaczone były środki z odnowy wsi. 

Wójt gminy powiedział, że zadowolony jest działalności ludzi, ale nie wystarczy tylko chcieć, 

należy także coś dać od siebie. 

Radna Wilk powiedziała, że jednostki straży powinny rozmawiać między sobą. 

Wójt odpowiedział, że straże rozmawiają, ale demokracja wygląda inaczej. Stwierdził, że 

uzupełnianie wyposażenia jednostek OSP jest niezbedne. 

Innych uwag dotyczących wniosków złożonych przez OSP Rudniki i OSP Żytniów nie zgłoszono. 



Wiceprzewodnicząca rady powiedziała, że radni otrzymali wniosek Uniwersytetu Opolskiego  

w sprawie przeznaczenia w przyszłorocznym budżecie gminy środków na dofinansowanie budowy 

Wydziału Lekarskiego. Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Prosi  

o zgłaszanie wniosków. 

Radny Kościelny powiedział, że Komisja Budżetu Rolnictwa i Ekologii zgłasza zdecydowany 

sprzeciw na przekazywanie środków. 

Radny Sas powiedział, że gmina ma swoje problemy, dofinansowuje już zadania powiatu,  a gminie 

nikt nie pomaga. 

Innych uwag nie zgłoszono.  

Radna Kaczmarek podziękowała za remont tzw. „drogi kościelnej” na Młyny i oświetlenie. 

Radna Wilk zapytała, czy możliwy jest remont drogi Dalachów – Odcinek? 

Wójt odpowiedział, że nie od razu da się wszystko zrobić. 

Radny Pakuła wystąpił o wyczyszczenie skrzyżowania na Nowym Bugaju /obok Glinów/. 

Radna Jach-Koterba wystąpiła o przeznaczenie środków na projekt drogi Jaworzno Zapłocie do  

drogi krajowej  w Jaworznie. Zgłosiła wniosek o usunięcie krzaków /akacje/ przy cmentarzu  

w Jaworznie. 

Wójt gminy powiedział, że gmina buduje sieć dróg alternatywnych, by można było korzystać  

z rowerów, omówił działania inwestycyjne prowadzone przez gminę. Powiedział, że w Jaworznie 

zrobiono drogę, ale mieszkańcy już dziś wystepują o wykonanie progów zwalniających. 

Radna Lach wystąpiła o założenie oświetlenia ulicznego na Julianpolu „pod lasem” i na „kąty”. 

Wójt odpowiedział, że oświetlenie uliczne realizowane jest stopniowo. 

Radny Marchewka wystąpił o oświetlenie uliczne na przejściach dla pieszych na drogach 

krajowych w Rudnikach. 

Radny Pakuła zgłosił następujące wnioski: 

- wykonanie oświetlenia ulicznego na Borku, 

- zobowiązać właściciela nieruchomości po Berskich na Starym Bugaju do uprzątnięcia posesji, 

- zapobiec przyorywaniu dróg m.in. drogi na Brzeziny Cieciułowskie. 

Radny Marchewka powiedział, że na budynku LZS w Cieciułowie popsuła się rynna, założono 

rzygacz, ale spływająca woda niszczy ścianę. 

Radny Sas wystąpił o: 

- oświetlenie placu, na której umieszczona jest siłownia przeniesiona z placu po Sieradzkich, 

- wykonanie oświetlenia ulicznego na Pieńkach, 

- szybsze prace przy budowie drogi Żytniów – Chwiły. 

Wójt gminy powiedział, że lista potrzeb jest bardzo długa, a oświetlenie uliczne na terenie gminy 

wykonywane jest systematycznie. Powiedział, że sołtys Słowikowa zrezygnowała z pełnienia 

funkcji sołtysa i podziękował za pracę Pani Annie Ciosek. 

Radny  Sowa zapytal, czy można od starostwa wymusić remont dróg powiatowych w Cieciułowie  i 

Żytniowie  i dofinansować ich remont  ze środków gminy? 

Wójt odpowiedział, ze remont tych dróg jest niezbędny. 

Radny Pakuła zapytał, co z remontem drogi Nowy Bugaj – Krzepice, co zrobić by droga nie była 

niszczona, obciążenie drogi to 8 ton, a jeżdżą samochody o tonażu dużo większym. 

Wójt odpowiedział, że nic nie jest na wieki, intensywność ruchu jest coraz większa, trzeba będzie 

ustalić harmonogram remontów dróg. Powiedział, że największą głupotą jest jednak niszczenie dróg  

przez samych użytkowników i rolników. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 7 
Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji Wicerzewodnicząca Rady Gminy Wiesława Klimas 

zamknęła sesję o godz. 1510 wypowiadając formułę „Zamykam  XVIII sesję Rady Gminy Rudniki”. 

 

 Podinspektor ds. kadr i rady gminy  Przewodniczący Rady Gminy  

 /-/ Elżbieta Baros /-/ Edward Gładysz 


