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

która odbyła się w dniu  9 września 2011 roku 
w sali narad Urzędu 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, 

   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecny na sesji radny Stochniałek Jacek – usprawiedliwiony / udział w Mistrzostwach  
         Polski Drwali/. 

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 obrad w imieniu wójta zgłosiła sekretarz urzędu 
Marianna Krzykawiak – wycofanie z porządku uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie 
niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych. Uzasadni ła wycofanie uchwały 
tym, iż wpłynął nowy wniosek o zmianę parametrów wiatraków. 
Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad VIII sesji rady: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – uchwała  
      Nr VIII/62/2011; 
   b/ w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów przedszkoli publicznych prowadzonych  
      przez Gminę Rudniki – uchwała Nr VIII/63/2011; 
   c/ zmieniającej uchwałę Nr VII/52/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 czerwca 2011 roku  
      w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania  
      dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – uchwała  
      Nr VIII/64/2011; 
   d/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - uchwała  
        Nr VIII/65/2011; 
   e/ w sprawie zmian w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013” –  
      uchwała Nr VIII/66/2011; 
   f/  w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” – 
      uchwała Nr VIII/67/2011; 
   g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok uchwała Nr VIII/68/2011; 



5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z VII sesji rady, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2011 roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr VII/2011 został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami „za”.   
 
Ad pkt 4 
a/ powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
Radca prawny powiedziała, że zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych ławników do 
sądu wybiera rada gminy, spośród zgłoszonych kandydatów. Przed podjęciem uchwały, rada 
powołuje zespół, który przygotowuje opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół przedstawia 
na sesji rady opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez 
nich wymogów określonych w ustawie  
Pytań nie zgłoszono.  
Zgłoszono następujących kandydatów do zespołu opiniującego kandydatów na ławników: 

1. Kaczmarek Bogusława 
2. Szczęsna-Kałwak Aneta 
3. Rychel Jan 

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w zespole opiniującym kandydatów na ławników. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania 
zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VIII/62/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudniki  
 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że sieć przedszkoli nie ulega zmianie, uchwała 
dostosowuje przedszkola i oddziały przedszkolne do stanu faktycznego. 
Zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia sieci 
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Rudniki. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VIII/63/2011 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudniki została podjęta 
jednogłośnie. 
 
c/ dopłaty do oczyszczalni przydomowych 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że zmiana polega na wykreśleniu z podjętej 
na podjętej sesji uchwały Nr VII/52/2011 w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu 



postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków, na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu § 3 ust. 5, że 
dotacja nie jest pomocą publiczną. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na 
budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VIII/64/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania, 
trybu postępowania i sposobu rozliczania została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Adam Sas/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów  
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VIII/65/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ zmiany w „Panie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013” 
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie 
przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013” nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013”. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Adam Sas/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
    
Uchwała Nr VIII/66/2011 w sprawie zmian w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 
2011 – 2013” została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ zmiana „Planu inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” 
Radna Klimas wystąpiła o wyjaśnienie zwiększenia środków własnych na budowę zbiornika 
„Jaworek”. 
Wójt Andrzej Pyziak odpowiedział, że ze względu na inne zadania, na poprzedniej sesji 
zostały zdjęte środki z tej inwestycji w wysokości 60 tys. zł, planujemy obecnie przystąpić do 
prac projektowych, gdyż bez projektu nie zrobimy nic, dlatego muszą być zabezpieczone 
środki. 
Innych zapytań, wniosków i uwag 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 VIII/67/2011 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  
w 2011 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 
Radna Klimas powiedziała, że w § 3 zwiększamy środki na gimnazjum o 266 tys. zł, na co 
zostaną przeznaczone? 
Skarbnik gminy powiedział, że środki zostaną przeznaczone na modernizację starej części 
gimnazjum, staramy się o środki z zewnątrz, z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy 90 tyś. 
zł, pozostałe środki na kompleksową modernizację piętra zapewniamy we własnym zakresie. 
Innych zapytań i wniosków 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 VIII/68/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że gmina chce przystąpić do programu budowy 
indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Program ogłosił Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. Stwierdził, że są pewne warunki uzyskania dofinansowania, ale 
będziemy się starać, by takie dofinansowanie uzyskać. Warunki są bardzo dobre: można 
uzyskać 45% bezzwrotnej dotacji, pożyczka na korzystnych warunkach 40% oraz wkład 
własny  w wysokości 15%. Przez złożeniem wniosku o dofinansowanie muszą być wykonane 
badania geologiczne dla każdej oczyszczalni oddzielnie – koszty badania będzie ponosił 
właściciel. 
Radna Kaczmarek zapytała, czy można się będzie starać o dofinansowanie na inną 
oczyszczalnię, jeżeli nieruchomość zostanie odrzucona ze względu na badania geologiczne? 
Wójt powiedział, ze jesteśmy na początku realizacji tego programu, trudno dziś odpowiedzieć 
na takie pytanie, być może będzie to możliwe. 
Przewodniczący rady zapytał, kiedy będą przeprowadzane badania? 
Wójt odpowiedział, że do 30 września br. przyjmowane są zgłoszenia chętnych na budowę 
oczyszczalni, dalsze działania będą później. 
Przewodniczący rady powiedział, że osoba przystąpi do programy, poniesie koszty badania, 
ale wynik będzie negatywny i nie zostanie zakwalifikowana, czy środki zostaną jej zwrócone? 
Wójt odpowiedział, że są to środki na badanie gleby, koszty ponosi właściciel gruntu  i nie 
będą oddawane. 
Radny Marchewka powiedział, że w m. Młyny jest wysoki poziom wód gruntowych, 
mieszkańcy już mający oczyszczalnie mają problem z odprowadzaniem wody. 
Wójt stwierdził, że postęp technologiczny w oczyszczalniach jest bardzo duży, ale badania 
gleby  są niezbędne. Powiedział, że obecnie na terenie gminy mamy 150 przydomowych 
oczyszczalni ścieków, wybudowanych 10 lat temu, minęła już gwarancja i planujemy 
odsprzedać oczyszczalnie użytkownikom za przysłowiową „złotówkę”, osoby mające 
oczyszczalnie mogą ponownie przystąpić do programu. 



Sekretarz gminy powiedziała, że do programu mogą przystąpić osoby mieszkające stale na 
terenie gminy. 
Radna Klimas zagłosiła następujące zapytania i wnioski: 

1. rozwiązać problem przyorywania dróg na Młynach, 
2. czy będzie remont drogi Teodorówka – Młyny? 
3. wyciąć drzewa przy drodze powiatowej na Łazy. 
4. przedstawić sytuację nt. remontu szkoły w Żytniowie. 

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że drogi gminne będą kontrolowane i będą składane wnioski 
do sądu, gdyż zdarza się to także na innych drogach m.in. na nowej drodze na 
Mirowszczyznę. 
Podinspektor ds. dróg Łukasz Wicher powiedział, że będzie remont drogi Teodorówka – 
Młyny. 
Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak odczytała pismo Starosty Oleskiego w sprawie 
remontów i prac na drogach powiatowych w gminie – kserokopia pisma stanowi załącznik  
nr 1 do niniejszego protokołu. 
Radny Szczerba wystąpił o wyczyszczenie rowu po zakończeniu kanalizacji w Jaworznie 
Zapłociu oraz o ustawienie lustra przy przejeździe pod torem w Jaworznie. 
Wójt odpowiedział, że rów będzie wyczyszczony,  a lustro nie zostanie ustawione, przejazd 
jest nienormatywny i tylko dla ruchu lokalnego. 
Radny Sas zapytał o naprawę drogi w Żytniowie /w kierunku Państwa Klich/ oraz powiedział, 
że należałoby wyciąć drzewa przy drodze Bugaj – Żytniów.  
Podinspektor Wicher Łukasz odpowiedział, że droga będzie naprawiana, była już prowadzona 
rozmowa z Państwem Klichów. 
Wójt Andrzej Pyziak przekazał informację o prowadzonych pracach w okresie od czerwca do 
sierpnia 2011 roku: 
1/ wyremontowano pomieszczenie przy ulicy Targowej w Rudnikach /budynek po byłej  
   Spółdzielni Kółek Rolniczych/; 
2/ trwa budowa boiska Orlik, staramy się o środki na tzw. Biały Orlik, by boisko mogło być  
   czynne także zimą; 
3/ na ukończeniu jest termomodernizacja szkoły w Jaworznie; 
4/ zakończono przebudowę remizy OSP w Żytniowie; 
5/ otrzymaliśmy dofinansowanie na remont biblioteki i przebudowę strażnicy w  Jaworznie; 
6/ w ramach programu „Radosna szkoła” wykonano place zabaw w Dalachowie i Rudnikach; 
7/ zakończono kanalizację Jaworzna – wartość zadania to 2,5 mln złotych; 
8/ wyremontowana została droga na Słowikowie i droga Rudniki – Mirowszczyzny, na  
   ukończeniu jest droga na Stawkach Cieciułowskich; 
9/ wykonana  została instalacja odgazowująca na wysypisku, pozostało do wykonania  
   zamontowanie wagi. 
Przewodniczący rady zapytał, czy w roku bieżącym będzie dalszy remont drogi na Starym 
Bugaju? 
Wicher Łukasz powiedział, że w roku bieżącym nie będzie więcej robione. 
Sołtys wsi Mostki wystąpił o naprawienie drogi na Polesie. 
Wójt odpowiedział, że na Polesie prowadzi wiele dróg i nie będą wszystkie asfaltowane. 
Sołtys wsi Jaworzno wystąpiła o wykonanie oświetlenia ulicznego w Jaworznie Bankowym 
/za przejazdem/. 
Wójt odpowiedział,, że ostatnio w Jaworznie zrobiono kanalizację, modernizację szkoły, plac 
zabaw, będzie modernizacja remizy OSP, gmina obecnie nie posiada środków na oświetlenie 
uliczne. Powiedział, że na terenie gminy realizowanych jest bardzo dużo inwestycji, ale nie da 
się zrobić wszystkiego i nie wszystko się udaje, np. szkoła w Żytniowie. Wiadomym było – 
były uwagi – że mogą być problemy, gmina jednak nie ma prawa wyboru innej firmy, gdy 



najważniejsza jest cena wybierana jest najbardziej korzystna oferta, narady były na budowie 
co tydzień lub dwa razy w tygodniu. Ostatecznie podjęta została decyzja o zerwaniu umowy, 
a firma nie otrzymała żadnych środków, wykonane prace wyceniono na 300 tys. złotych. 
Robione było wszystko, by rozwiązać problem, ale media podchwyciły temat, dając 
chwytliwy tytuł nie zgłębiając sprawy. Zrobiono wiele szumu, gmina prace prowadziła jednak 
dalej. Do negocjacji, po zerwaniu umowy,  zaproszono 5 firm – wcześniej brały udział w 
przetargu, wstępnie po otwarciu ofert wygrała firma wykonująca szkołę w Jaworznie. 
Nie ma w tej chwili kontaktu z właścicielem firmy /przebywa w zakładzie psychiatrycznym/, 
ważne jest, że pracownicy zeszli z budowy. Wspólnie z podwykonawcami i inspektorem 
nadzoru dokonaliśmy oszacowania tego co zrobiono, został podpisany protokół. 
Radca prawny powiedziała, że były pytania, czy nie można było unieważnić przetargu, 
ustawa jednak nie przewiduje takich możliwości. Wyjaśniła zasady zerwania umowy, jest to 
najbardziej korzystne finansowo, chociaż straciły na tym dzieci. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że rozumie rozgoryczenie ludzi, ale jedna inwestycja 
spowodowała, iż wszyscy uważają, że nie robi się nic lub wszystko robione jest źle. 
Przewodniczący rady powiedział, że mieszkańcy pytają, dlaczego nie robi się nic w małych 
miejscowościach? 
Wójt zapytał przewodniczącego rady co odpowiedział i po usłyszeniu odpowiedzi, że „nic” 
powiedział, że wna Młynach zrobiono świetlicę wiejską – nie dzieje się nic, na Julianpolu 
zrobiono boisko – nie dzieje się nic, dlatego nie można mówić, że nic nie robimy w małych 
miejscowościach, ale czeka na pomysły. 
Wójt poinformował radę, że: 
-  w Urzędzie Gminy była kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, kontrola bez 
większych uwag; 
- odbyły się wizyty w gminach partnerskich: w Szwecji na rocznicy straży, w Niemczech – 
rozgrywki młodzieży w piłkę nożną oraz na Słowacji – 700 lecie gminy Soblahov. 
Wójt zwrócił się do radnych o propozycje lub akceptację jego propozycji dotyczących 
budowy dróg. Powuidział, że rusza program budowy tzw. „schetynówek” na nowych 
zasadach, dofinansowanie 30% i wnioski można składać do 30 września. Prosi o zgodę na 
przesunięcie terminu remontu drogi na Julianpolu i w Dalachowie /za torem/ na przyszły rok, 
a do programy zgłosić drogę w miejscowości Młyny od DK 42 – stacja PKP w kierunku 
Polesia. 
Rada wyraziła zgodę. 
Przewodniczący rady zapytał, co z drogą na Starym Bugaju w kierunku Żytniowa, czy będzie 
robiona w roku bieżącym? 
Wójt odpowiedział, że droga jest w planach, ale nie wiadomo czy zostanie wykonana do 
zimy. 
Sołtys wsi Julianpol wystąpił o wykonanie zadaszenia na przystanku autobusowym  
w Julianpolu, przy stacji PKP. 
Wójt odpowiedział, że niszczone są szklane wiaty na przystankach autobusowych, nie 
będziemy już uzupełniać, gdyż koszty są duże, dlatego należy zastanowić się, czy robić wiatę 
na Julianpolu. 
Sołtys wsi Jaworek zapytała, czy będzie remont ulicy Piaskowej w Rudnikach? 
 
Wójt odpowiedział, że remont nie jest planowany, ale po przedstawieniu projektu budżetu 
można będzie dyskutować na ten temat. 
Radny Rychel przekazał informacje na temat realizowanego projektu unihokeja. 
Przewodniczący rady zapytał, co będzie ze słupem elektrycznym na boisku sportowym  
w Cieciułowie? 



Wójt powiedział, że dokumentacja została przekazana do Zakładu Energetycznego i czekamy 
ma odpowiedź. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 6  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 
zamknął sesję o godz. 1435 wypowiadając formułę „Zamykam VIII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


