
Protokół Nr V/2011 
z V sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  29 marca 2011 roku 
w sali narad Urzędzie Gminy w Rudnikach 

 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    14 radnych według załączonej listy obecności, 
   -    Pyziak Andrzej – wójt gminy 

-    Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy, 
- Polak Jan - 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 Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
- Nowakowska-Fałat Beata – podinspektor, 
- Dybich Tadeusz, Kotowska Barbara i Olewińska Maria – byli 

sołtysi, 
   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecny na sesji radny Marchewka Jarosław – usprawiedliwiony. 

Ad pkt 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward.. Powitał obecnych na sesji 
radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych, co stanowi quorum, przy 
którym podjęte na sesji uchwały rady są prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.  
Wójt wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt 4h  podjęcie uchwały w 
sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na 
fundusz sołecki - uzasadnił wprowadzenie zmiany. 
Radni zgłoszony wniosek przyjęli jednogłośnie.  
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za”, przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
    a/  w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć  
         podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach  
        przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Rudniki – uchwała Nr V/36/2011; 
    b/ zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  
       w Rudnikach – uchwała Nr V/37/2011; 
    c/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
      Alkoholowych na 2011 rok – uchwała Nr V/38/2011;  
    d/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  
      dla Gminy Rudniki – uchwała Nr V/39/2011; 



    e/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
       Nr V/40/2011; 
    f/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” – uchwała  
       Nr V/41/2011; 
    g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – uchwała Nr V/42/2011; 
    h/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych 
        na fundusz sołecki – uchwała Nr V/43/2011  
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z IV sesji rady, która odbyła się w dniu 15 lutego 2011 roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr IV/2011 został przyjęty jednogłośnie, 14  głosami „za”.   
 
 Wójt Andrzej Pyziak podziękował byłym sołtysom, Barbarze Kotowskiej, Marii 
Olewińskiej i Tadeuszowi Dybichowi, za pracę. Wspólnie z przewodniczącym Edwardem 
Gładyszem wręczyli kwiaty.  
 
Ad pkt 4 
a/ opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
    programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz wystąpiła  
o wprowadzenie zmian do przedłożonego projektu uchwały: 
- wykreślić w § 1 zapis ”(8.00 – 13.00 lub 15.00 – 18.00)  i dodać słowa „przez 5 dni w tygodniu  
  od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.”, 
- wykreślić w § 3 zapis: „która w szczególności określi: - okres, na który jest zawierana, 
   wymiar czasu pobytu w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków, zajęcia dodatkowe  
  prowadzone na życzenie rodziców.” 
Rada zgłoszoną poprawkę do projektu uchwały przyjęła jednogłośnie, 14 głosami „za”. 
Dyrektor BOOS omówiła zasadność wprowadzenia uchwały – zmiana ustawy o systemie 
oświaty. Powiedziała, że opłata w wysokości 3 zł za godzinę przekraczającą wymiar podstawy 
programowej obejmuje tylko wynagrodzenie nauczyciela, dotychczas opłata taka była ustalana 
ryczałtem. Poinformowała radnych, że od 1 września 2011 roku na terenie gminy funkcjonować 
będzie 14 oddziałów przedszkolnych, w każdym przedszkolu 5 godzin zajęć jest bezpłatnych, 
ponad 5 godzin rodzic będzie płacił 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 
Przewodniczący rady zapytał, co będzie jak zostanie jedno dziecko na 7 godzin (2 godziny ponad 
wymiar), koszt utrzymania nauczyciela będzie wtedy bardzo duży. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej odpowiedziała, że w statutach określone są takie 
sytuacje, musi być minimum 20 dzieci. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowania uchwałę w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez 
Gminę Rudniki. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 



Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu  
i oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Rudniki została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar 
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach        
przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Rudniki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
b/ zmiana statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz  powiedziała, że zmiana 
odnosi się do obsługi przedszkoli w Jaworznie i Dalachowie, których już nie ma, a są oddziały 
przedszkolne przy szkołach. 
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Statutu Biura 
Obsługi oświaty Samorządowej w Rudnikach. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie Statutu Biura Obsługi oświaty Samorządowej w Rudnikach 
została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Biura Obsługi oświaty Samorządowej w Rudnikach stanowi 
załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
c/ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok nie 
głoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok została podjęta jednogłośnie,  
14 głosami „za”. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2011 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
d/ sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009 – 2010 
omówiły podinspektor Beata Nowakowska-Fałat i kierownik referatu Jolanta Kubat. 
Wójt gminy powiedział, że mamy Program Gospodarki Odpadami, dlatego należy sporządzić 
sprawozdanie, czy program został zrealizowany, a w każdej chwili może to sprawdzić 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rudniki. 
 



Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Rudniki została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Rudniki stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
e/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik gminy Jan Polak poprosił radę o głosowanie nad przedłożonym radnym przed sesją 
załącznikiem do uchwały „projekt ostateczny”. Powiedział, że zmiany zapisów zostały 
dokonane na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie mają wpływu na środki 
finansowe. Omówił proponowane zmiany. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę załącznika. 
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr V/40/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
f/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” 
Radna Klimas zapytała, dlaczego przeznaczone są tak duże środki finansowe na wygłuszenie 
sali gimnastycznej w Rudnikach, czy były tańsze propozycje oraz czy musi to być robione od 
razu? 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że na tym zadaniu zaplanowaliśmy za mało środków, ale nie 
da się tego wykonać taniej. Zmianę wprowadzamy do budżetu, gdyż istnieje możliwość 
pozyskania środków w wysokości 30% wartości zadania z Ministerstwa Sportu, a termin na 
złożenie wniosku jest bardzo krótki. Jak będzie zadanie do realizacji, zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonawcę, wartość zadania może ulec zmniejszeniu. Powiedział, że wystarczy 
wygłuszyć jedną ścianę szczytową i sufit, ale bardzo drogie są materiały, stąd tak duże środki 
na zadanie. 
Radny Rychel powiedział, że wygłuszenie sali jest niezbędne, poprawi akustykę sali  
i warunki pracy nauczycieli. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku”. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  
w 2011 roku” została podjęta jednogłośnie. 



Projekt uchwały w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 
roku” stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
g/ zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 
Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2011 rok omówił skarbnik gminy Jan Polak. 
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2011 rok. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr V/42/2011 sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
Projekt uchwały sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
h/ wyodrębnienie środków przeznaczonych na fundusz sołecki 
Radny Sas, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w imieniu Komisji zgłosił wniosek o nie 
wyodrębnianie środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Powiedział, że w gminie 
funkcjonuje program  „Odnowy Wsi”, który posiada środki na realizację przedsięwzięć  
w sołectwach. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej poparła Komisja Budżetu Rolnictwa i Ekologii. 
Radna Klimas powiedziała, że małe miejscowości mogłyby coś zrobić, a nie mając środków 
nie można nic zrobić. 
Radny Sas powiedział, że każde sołectwo może przystąpić do programu Odnowy Wsi, ludzie 
tworzący grupę będą działać, a tak zostanie sam sołtys. 
Skarbnik gminy odczytał z ustawy na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił zasadę głosowania: w pierwszej kolejności głosujemy nad 
uchwałą, że rada nie wyraża zgody, jak „za” głosować będzie większość radnych nie będzie 
głosowania nad wariantem, że rada wyraża zgodę. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o 
wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki – „nie wyraża 
zgody”. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   1 głos /radna Kaczmarek Bogusława/ 
Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków przeznaczonych na fundusz sołecki została podjęta. 
Rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na 
fundusz sołecki 
Projekt uchwały sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 
przeznaczonych na fundusz sołecki stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
Radny Szczerba powiedział, że w Jaworznie należy odwodnić drogę w Jaworznie i wykonać 
oświetlenie. 



Wójt powiedział, że odwodnienie będzie zrobione, może już w I-ym  półroczu, obecnie 
poprawiany jest stan bieżący dróg (usuwane są dziury). Stwierdził, że w sprawie  oświetlenia 
trzeba zrobić rozeznanie odn. terenu całej gminy i wtedy podejmować decyzje. 
Radna Kaczmarek wystąpiła o poprawienie nawierzchni na drodze Odcinek – Kuźnica. 
Radny Mroczek – poprawić nawierzchnię drogi na Borku – przy posesji najstarszej 
mieszkanki naszej gminy. 
Radny Stochniałek – wykonać drogę na Pieńkach w stronę gminy Radłów. 
Radny Owczarek – usunąć załom na drodze na Julianpolu. 
Wójt powiedział, że trwa objazd dróg, wszystkie drogi będziemy sprawdzać. 
Radny Pin kosz powiedział, że rozpoczęto prace przy odwodnieniu drogi w Cieciułowie, ale 
na dziś nie robione jest nic. 
Wójt odpowiedział, że wszystkie uwagi odn. dróg powiatowych, zgłaszane na zebraniach 
wiejskich, zostały przekazane do Starostwa Powiatowego – pismo otrzymali także sołtysi. 
Radny Sas powiedział, że należy dać czas służbom gminnym, po zimie robią rozeznanie i 
rozpoczynają prasce. 
Wójt stwierdził, że radni także mogą dokonać przeglądu dróg, wspólnie wszyscy radni na 
rowerach. 
Radna Szczęsna – Kałwak powiedziała, że należy wystąpić do GDDKiA o poprawę zjazdu  
z drogi krajowej na ul. „Za torem” w Dalachowie oraz uregulować włączanie y wyłączanie się 
oświetlenia ulicznego. 
Radny Gładysz powiedział, że należy naprawić drogę na Starym Bugaju, na Bobrowie w 
stronę Pana Kuleja, wyczyścić rów przy drodze na Stanki i poprawić chodnik oraz zgodził się 
z radną Szczęsną-Kałwak w sprawie oświetlenia ulicznego. 
Wójt powiedział, że oświetlenie uliczne ustawiane jest według wschodów i zachodów słońca, 
nie da się uregulować tego bardzo precyzyjnie. 
Radny Owczarek powiedział, że pojawiają się lampy solarowe, są drogie, ale można 
sprawdzić, jak to będzie działało i wykonać na próbę z 2 lampy. 
Wójt odpowiedział, że temat jest znany, jest to droga inwestycja, a akumulatory wymagają 
wymiany co 3 lata. 
Wójt poinformował radnych, że przeprowadzony już został przetarg na wykonawców 
termomodernizacji szkół w Jaworznie i w Żytniowie, w Jaworznie będzie pracować firma 
znana, a Żytniów wygrała firma z Kielc, nie ma dobrych opinii, ale przedstawiła najtańszą 
ofertę. Powiedział, że obawia się problemów z tą firmą. 
Sołtys wsi Bugaj zapytała, czy nie można przeznaczyć w budżecie gminy środków za 
roznoszenie nakazów płatniczych mieszkańcom? 
Wójt odpowiedział, że za roznoszenie nakazów i pobór podatków sołtys ma prowizję, zgodził 
się że sołtysi mają dużo mniej środków z prowizji, gdyż obecnie około 50% mieszkańców 
płaci podatek u sołtysa, ale nie można narzucić jednej formy płatności, zastanawiamy się jak 
to zrobić. 
Radny Owczarek powiedział, że mieszkańcy mają konta, płacą podatek przez  internet, nie 
wychodząc z domu 
Przewodniczący rady Edward Gładysz powitał na sesji Krzysztofa Błaszkiewicza, proboszcza 
Parafii w Rudnikach, nauczyciela Gimnazjum Publicznego w Rudnikach, któremu wójt 
przyznał nagrodę. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty ?Samorządowej w Rudnikach, Elżbieta Ciszkiewicz, 
przedstawiła osobę i zasługi ks. Błaszkiewicza. 
Nagrodę wręczył wójt gminy Andrzej Pyziak. 
Ks. Krzysztof Błaszkiewicz podziękował za wyróżnienie i uznanie. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że nie chce zaskakiwać radę niespodziewanymi zadaniami, 
ale dzieje się tak ze względu na terminy. Poinformował radę, że Państwowa Straż Pożarna 



zwróciła się o dofinansowanie w wysokości 19.000,- zł na zakup samochodu pożarniczego, 
wszystkie gminy Powiatu Oleskiego uczestniczą w tym zadaniu, a kwota dofinansowania 
liczona jest od liczby mieszkańców. Zmiany do budżetu zostaną przygotowane na następną 
sesję rady. 
Rada wyraziła zgodę na przekazanie dotacji na zakup samochodu pożarniczego. 
Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów o włączenie się do akcji sprzątania, by zadbać  
o estetykę naszej gminy. 
Więcej zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 6  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad V sesji rady, Przewodniczący Rady Gminy Edward 
Gładysz zamknął sesję o godz. 1400 wypowiadając formułę „Zamykam V sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


