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

która odbyła się w dniu  17 czerwca 2011 roku 
w sali Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach 

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100. 
Obecni na sesji: -    14 radnych według załączonej listy obecności, 
   -    Pyziak Andrzej – wójt gminy 

-    Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy, 
- Polak Jan - skarbnik gminy, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 
- Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rudnikach, 
- Pawlaczyk Janina – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  
      i Rekreacji w Rudnikach; 

   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecny na sesji radny Stochniałek Jacek – 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.  
Zmianę do przedłożonego porządku zgłosił wójt. Wystąpił o wprowadzenie do porządku, jako 
punkt 4k, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości 
diet przysługujących radnym. Uzasadnił wprowadzenie do porządku uchwały – zmienia się  
wysokość diety przewodniczącego rady /ulega zmniejszeniu/. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za”, przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
  a/  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rudniki z Organizacjami  
      Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku  Publicznego na  
     rok 2011  - uchwała Nr VII/51/2011; 
   b/ w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania  
      dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – uchwała  
      Nr VII/52/2011; 
   c/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania  
      mieszkaniowym zasobem gminy – uchwała Nr VII/53/2011; 
   d/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu 
      Gminy Rudniki za 2010 rok – uchwała Nr VII/54/2011; 
   e/ zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  
      budżetu za I półrocze – uchwała Nr VII/55/2011; 
   f/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała 
      Nr VII/56/2011; 



   g/ w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu  
      i Rekreacji w Rudnikach – uchwała Nr VII/57/2011; 
   h/ w sprawie zmian w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013” –  
      uchwała Nr VII/58/2011; 
   i/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” – uchwała  
      Nr VII/59/2011; 
   j/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – uchwała Nr VII/60/2011; 
   k/ zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 
      radnym – uchwała Nr VII/61/2011. 
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z VI sesji rady, która odbyła się w dniu 17 maja 2011 roku nie zgłoszono. 
Protokół  Nr VI/2011 został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami „za”.   
 
Ad pkt 4 
a/ Program Współpracy Gminy Rudniki z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok 
Uwag, zapytań i zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Rudniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011 nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Rudniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rudniki  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego na rok 2011 została przyjęta jednogłośnie. 
 
b/ dotacje na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 
Radny Owczarek powiedział, iż w projekcie uchwały przewiduje się budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Julianpol „Kąty”, wykaz miejscowości w uchwale  
należy uzupełnić lub dodać Julianpol „Parkiecie”.  
Kubat Jolanta, kierownik referatu, powiedziała, że Julianpol planowany jest do kanalizacji 
sieciowej, „Kąty” to nazwa potoczna części Julianpola, jest tam tylko kilka domów, ponadto 
w uchwale jest zapis w § 2 ust. 3, że dopuszcza się budowę oczyszczalni w miejscowościach 
nie wymienionych, gdy podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie 
nie uzasadnione. 
Radna Kaczmarek zapytała, czy planowany jest do kanalizacji Dalachów „Gabryśka”? 
Wójt gminy Andrzej Pyziak wystąpił o dopisanie w uchwale w § 2 ust. 2  miejscowości  
Julianpol „Parkiecie” i Dalachów „Gabryśka”. 
Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę. 
Innych uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia 
zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę 
indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. 
Głosowało 14 radnych. 



Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   1 głos   
Uchwała Nr VII/52/2011  w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania  
i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków została podjęta 13 głosami „za”, przy jednym głosie „wstrzymuję się” /radny  
Sas Adam/. 
 
c/ program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Radna Klimas zapytał, gdzie będzie zlokalizowany kontener mieszkaniowy, o którym mowa 
w projekcie uchwały? 
Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie może podać dokładnej lokalizacji kontenera. 
Innych zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VII/53/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu   
    Gminy Rudniki za 2010 rok 

 
Przewodniczący rady gminy Edward Gładysz poinformował radnych, że rada po raz pierwszy 
udziela absolutorium wójtowi gminy na nowych zasadach. Powiedział, iż zgodnie z ustawą  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada nie później niż do 30 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta 
gminy po zapoznaniu się z: 
- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, 
- sprawozdaniem finansowym, 
- informacja o stanie mienia komunalnego, 
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 
Zwrócił się do rady z zapytaniem, czy rada wyraża zgodę, by przyjęcie sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, przyjęcie sprawozdania finansowego i udzielenie 
absolutorium głosowane było  w jednej uchwale. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za” wyraziła zgodę na przyjęcie jednej uchwały. 
Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do przedłożonych przez wójta gminy sprawozdań 
za 2010 rok. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudniki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 
2010 rok - uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
Nr 196/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku..  
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2010 rok i przyjęcie sprawozdania finansowego. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za”, przyjęła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Sas odczytał protokół z posiedzenia Komisji oraz 
uchwałę Nr 1/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2010 rok. 
Przewodniczący rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudniki o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Rudniki z wykonania budżetu za 2010 rok. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Andrzejowi Pyziakowi Wójtowi Gminy za 2010 rok.  
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za” przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu Gminy Rudniki za 2010 
rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VII/54/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Rudniki za 2010 rok została podjęta. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz stwierdził, że Rada Gminy Rudniki jednogłośnie 
udzieliła wójtowi absolutorium za 2010 rok. 
 
e/ zmiana zakresu i formy informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VII/55/201 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik gminy Polak Jan powiedział, że jednym z powodów zmiany prognozy finansowej 
jest możliwość przedłużenia eksploatacji wysypiska odpadów, niezbędny jest więc zakup 
wagi, na którą środki zostały wcześniej zdjęte z budżetu. 
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 VII/56/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej  została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 



g/ pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia 
długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VII/57/2011 w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach została podjęta jednogłośnie. 
 
h/ zmiana w„Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013”  
Radna Kaczmarek zapytała, co jest powodem rezygnacji z realizacji inwestycji w roku 
bieżącym i przeniesienie ich na rok następny? 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że powodem jest brak środków, prowadzona jest 
przebudowa Szkoły Podstawowej w Żytniowie, planowana była dotacja w wysokości 
760.000,- zł, środków tych nie otrzymamy, zadanie jest realizowane, stąd przesunięcia 
środków. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VII/58/2011 w sprawie zmian w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 
2011 – 2013” została podjęta jednogłośnie. 
 
i/ zmiana w„Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” 
Radny Sas poprosił o wyjaśnienie wprowadzenia do planu zadania „Budowa wiaty przy 
Urzędzie Gminy”? 
Wójt odpowiedział, że będzie to zadaszenie na pojazdy służbowe gminy przy budynku 
Stasiaków, są garaże pod urzędem, ale planowana jest ich przebudowa na pomieszczenia 
gospodarcze. 
Radna Klimas poprosiła o wyjaśnienie przeniesienia budowy drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Młyny – Odcinek na 2012 rok. 
Wójt odpowiedział, że prowadzone są negocjacje z właścicielami działek w sprawie zamiany 
gruntów, gdyż bez uregulowania własności zostaną nam zmniejszone środki z Urzędu 
Marszałkowskiego, zadanie przechodzi więc na przyszły rok. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady 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 VII/59/2011 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  
w 2011 roku” została podjęta djednosłośnie. 



 
j/ zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 
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 w 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 VII/60/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
k/ zmiana wysokości diet radnych 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VII/61/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości 
diet przysługujących radnym została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
Wójt Andrzej Pyziak podziękował radnym za jednogłośnie udzielone absolutorium. 
Powiedział, że jest to efekt całorocznej pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy. 
Pracownicy robią wszystko, co zostało zaplanowane, zdarza się jednak, że ze względu na 
środki, niektóre zadania są przesuwane na czas późniejszy. 
Wójt powiedział, że wcześniej informował o firmie, która wygrała przetarg na przebudowę 
szkoły w Żytniowie, ale obawy były słuszne, firma ma cesją przekazać budowę innej firmie, 
powinno być dobrze.  
Poinformował o wizycie przedstawicieli w Szwecji. Powiedział, że jest zaproszenie z gminy 
Feilitzsch w Niemczech, jadą zawodnicy LZS Rudniki, wyjazd 8 lipca, zamówiony jest 
autokar,  jeżeli radni chcą jechać, należy to zgłosić, by można było przekazać do gminy 
niemieckiej ilość osób. 
Radny Sas zapytał, kiedy będzie remontowana droga powiatowa na Jelonki? Powiedział, że 
środki uzyskane ze sprzedaży ośrodka zdrowia w Żytniowie miały w całości być przekazane 
na inwestycje w Żytniowie, a okazuje się że nie – prosi o wyjaśnienie. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że, ze względu na dożynki wojewódzkie w gminie Praszka, 
środki przeznaczone zostaną na inną drogę powiatową, a droga powiatowa na Jelonki będzie 
remontowana  w terminie późniejszym. Odn. środków z ośrodka zdrowia – część środków 
przeznaczona została na wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej obok pola Pana 
Sykulskiego i na drodze w Żytniowie obok p. Zając i Wartak. Starostwo w przyszłym roku 
winno naprawić rowy przy drodze w Żytniowie i drogę, gdzie przechodzą odwodnienia 
poprzeczne. 
Krzykawiak Marianna, sekretarz gminy – radna powiatowa, powiedziała, że gmina wystąpiła 
do starostwa o rozliczenie sprzedaży ośrodka zdrowia. Obiecała, że na najbliższej sesji rady 
powiatu zgłosi interpelację w tej sprawie. 
Sołtys wsi Bugaj podziękowała za remont drogi na Borku. 



Sołtys wsi Julianpol powiedział, że należy wykosić rowy i pobocza przy drodze krajowej. 
Wójt odpowiedział, że była już interwencja w tej sprawie, tak samo jak do dróg powiatowych, 
powiat już porządkuje pobocza, drogi krajowe też zostaną uporządkowane, ale nie znamy 
terminu. 
Radny Szczerba zapytał, kto powinien sprzątnąć zabitego psa leżącego na drodze oraz czy 
podjęta została już decyzja w sprawie oświetlenia ulicznego? 
Wójt powiedział, że psy powinny być opodatkowane i oznakowane, wtedy nie byłoby 
problemu, kto jest właścicielem psa, a o drogę winien dbać właściciel drogi, ale nie jest to 
jednak realizowane. Odn. oświetlenia , to decyzja nie jest podjęta. 
Radna Kaczmarek wystąpiła o wykoszenie drogi w Dalachowie /w stronę torów/ oraz 
wystąpiła o wykonanie parkingu przy boisku w Dalachowie. 
Wójt odpowiedział, że pobocza drogi zostaną wykoszone. Stwierdził, że przy boisku jest 
parking, nie musi być wyasfaltowany, przekazana została kostka brukowa na wykonanie 
dojścia i nic więcej nie będzie tam robione. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, co z „Orlikiem”? 
Wójt odpowiedział, że odbył się już przetarg, do przetargu przystąpiło 7 firm, po wyborze 
firmy będą prowadzone prace, zadanie winno być zakończone do końca roku. 
Przewodniczący rady zaprosił radnych i sołtysów na Międzynarodowe Zawody Drwali  
w Bobrowej, które odbędą się w dniach 2 – 3 lipca 2011 roku. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 6  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 
zamknął sesję o godz. 1235 wypowiadając formułę „Zamykam VII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


