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

która odbyła się w dniu  17 października 2011 roku 
w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    13 radnych według załączonej listy obecności, 
   -    Pyziak Andrzej – wójt gminy 

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

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

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecni na sesji radni: Mroczek Łukasz i Strugała Marcin  – usprawiedliwieni  

Ad pkt 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward.. Powitał obecnych na sesji 
radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 13 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 zgłosił wójt Andrzej Pyziak –  zmiana kolejności 
podejmowanych uchwał: jako punkt 4d  wprowadzić punkt 4g, punkt 4d w miejsce punktu 4g. 
Uzasadnił proponowaną zmianę. 
Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad IX sesji rady: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2012 - 2015 –  
        uchwała  Nr IX/69/2011; 
   b/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
       odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki – uchwała Nr IX/70/2011; 
   c/  w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
       ścieków – uchwała Nr IX/71/2011 
   d/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej– uchwała  
       Nr IX/72/2011 
   e/  w sprawie zmian w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013” –  
        uchwała Nr IX/73/2011; 
   f/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” - uchwała  
      Nr IX/74/2011; 
   g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok –  uchwała  Nr IX/75/2011; 
   h/ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Multimedialna edukacja naszą szansą” –  
       uchwała Nr IX/76/2011. 



5. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012. 
6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych gminy Rudniki za rok szkolny 2010/2011. 
7.  Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji. 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z VIII sesji rady, która odbyła się w dniu 9 września 2011 roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr VIII/2011 został przyjęty jednogłośnie, 11 głosami „za” /nieobecni podczas 
głosowania radni Owczarek Andrzej i Sas Adam/. 
 
Ad pkt 4 
a/ wybór ławników 
Przewodniczący rady powiedział, że Rada Gminy do Sądu Rejonowego w Oleśnie winna 
wybrać 3 (trzech) ławników, zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu. 
Zgłoszony został tylko jeden kandydat. Poprosił Zespół Opiniujący kandydatów na ławników 
o przedstawienie opinii. 
Opinię Zespołu przedstawiła radna Kaczmarek Bogusława. Opinia stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego protokołu.  
Przewodniczący rady Edward Gładysz poinformował radnych, że głosowanie w sprawie 
wyboru ławników jest głosowaniem tajnym. i poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji 
Skrutacyjnej. 
Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1. Sas Adam 
2. Pinkosz Jarosław 
3. Stochniałek Jacek 

Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Po przygotowaniu kart do głosowania i przedstawieniu zasad głosownia, Komisja Skrutacyjna 
przeprowadziła głosowanie. 
Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła 
wyniki głosowania, zgodnie z protokołem.  
Na ławnika wybrano Birlet Janinę – 12 głosów /nieobecny podczas głosowania radny 
Owczarek Andrzej/. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania, stanowi załącznik Nr 2 do 
niniejszego protokołu  
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2012 – 2015. 
 Głosowało 12 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Owczarek Andrzej/. 
Wynik głosowania: za   - 12 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IX/69/2011  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na 
kadencję 2012 – 2015  została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ zatwierdzenie stawek za wodę i ścieki 
Radny Sas, w imieniu Komisji Rewizyjnej, zgłosił wniosek formalny w sprawie stawek za 
wodę i ścieki: gospodarstwa domowe: woda – 2,80 zł/m3, ścieki 8,15/m3 zł, pozostałe stawki 
zgodne ze stawkami przedłożonymi przez wójta. Uzasadnił zgłoszony wniosek. 
Radna Klimas powiedziała, że popiera zaproponowane przez wójta stawki, ale ma uwagi co 
do taryf  dla grupy „pozostali odbiorcy”, obejmującej podmioty gospodarcze, w grupie tej jest 
największa podwyżka bez dopłat. 



Radny Szczerba powiedział, że zwiększając taryfy, motywujemy mieszkańców do 
oszczędzania wody. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że stawki są wyliczane według rzeczywistych kosztów, nie 
możemy zwiększyć jednych stawek i zwiększyć innych, nie mamy takiej możliwości. Stawki 
uległy zwiększeniu, gdyż zwiększyła się cena energii elektrycznej, prowadzimy inwestycje 
kanalizacyjne i wodociągowe, spłacamy kredyty.  
Kubat Jolanta, kierownik Referatu, powiedziała, że nie można kosztami wody odciążyć 
kosztów ścieków. 
Radna Klimas powiedziała, że podwyżkę odczują przedsiębiorcy w zakresie przetwórstwa, 
małe sklepy tego nie odczują. 
Wójt odpowiedział, że wiele podmiotów wprowadza do sieci podczyszczone, stawki są wtedy 
dużo mniejsze, korzysta z tej formy masarnia Siejów w Żytniowie. 
Radny Szczerba zapytał, dlaczego rada nie może zmienić stawek? 
Przewodniczący rady powiedział, że rada może zmienić stawki, ale  tylko przez zmianę dopłat 
do wody i ścieków. 
Radny Sas zapytał, czy wniosek zgłoszony przez Komisję Rewizyjną jest niezgodny z 
prawem? 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że Rada zatwierdza stawki przedłożone 
przez wójta, Rada może nie przyjąć zaproponowanych stawek, podając podstawę prawną i 
wykazując nieprawidłowości w wyliczeniach. 
Radny Sas wycofał zgłoszony wniosek. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 11 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   2 głosy  
Uchwała Nr IX/70/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki została podjęta 11 głosami „za”, przy  
2 głosach „wstrzymuję się”, głosów „przeciw” nie było. 
„Za ”głosowali radni: Gładysz Edward, Klimas Wiesława, Marchewka Jarosław, Owczarek 
   Andrzej, Pinkosz Jarosław, Rychel Jan, Sas Adam, Stochniałek Jacek,  
   Szczęsna-Kałwak Aneta, Wiatr Tadeusz, Włóka Mieczysław. 
„Wstrzymuję się” głosowali radni: Kaczmarek  Bogusława, Szczerba Romuald. 
 
c/ dopłaty do stawek za wodę i ścieki 
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do taryf 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 12 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   1 głos /radny Szczerba Romuald/ 
Uchwała Nr IX/71/2011 w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymuję się”. 
 
 



d/zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił skarbnik gminy Jan Polak. 
Uwag i zapytań do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IX/72/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ plan przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 - 2013  
Radna Klimas zapytała, dlaczego jest tak duży wzrost nakładów na zadaniu „Przebudowa 
budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie”? 
Radny Sas powiedział, że koszt przebudowy porównywalny jest z kosztami przebudowy 
szkól, przebudowa innych budynków OSP był była w granicach 700 tys. złotych. 
Wójt odpowiedział, że koszty przebudowy zwiększa część socjalna budynku – takie były 
życzenia mieszkańców. 
Radny Sas stwierdził, że życzenia można mieć, ale udział środków gminy w wysokości 1 mln 
500 tys. złotych to jest bardzo dużo, tym bardziej że całkowity koszt przebudowy budynków 
w Cieciurowie i w Żytniowie był o połowę mniejszy. Powiedział, że koszt remontu szkoły  
w Żytniowie wynosi 1 mln 700 tys. złotych, budynek wykorzystywany jest cały czas,  
w budynku remizy – nie, a koszt inwestycji wynosi 2 mln 40 tys. złotych. 
Wójt powiedział, że zadanie wycenione jest przez projektantów. Zwrócił się do radnych o 
przyjęcie uchwały i zobowiązał się do przeliczenia i ewentualnej rezygnacji z części prac. 
Zgodził się, że kosztorys jest duży, ale powodem jest przeniesienie części socjalnej  i kuchni 
w całkiem inną część budynku. 
Radny Sas powiedział, że koszt przebudowy budynku powinien być porównywalny do 
kosztów w Cieciurowie i Żytniowie, nikt nie jest przeciwny przebudowie budynku, jesteśmy 
przeciwni tak dużym nakładom. 
Radny Owczarek powiedział, że trzeba zrobić remont, budynek jest zaniedbany, nie można go  
porównywać z innymi, ale należy koszty obniżyć do minimum. 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że koszt inwestycji w Żytniowie też był wyższy, a po 
przetargu uległ zmniejszeniu. 
Radny Marchewka poprosił o podanie różnicy. 
Radny Sas powiedział, że kosztorys na Żytniów wynosił 850 tys. złotych, po przetargu koszt 
wyniósł 730 tys. złotych. 
Radny Szczerba zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały i powiedział, że znając wójta to 
słowa o obniżeniu kosztów dotrzyma. 
Radna Klimas zapytała, jakie będą skutki prawne , jeśli nie podejmiemy uchwały? 
Radca odpowiedziała, że uchwały podejmuje rada gminy. 
sołtys wsi Mostki powiedział, że w budynku OSP były już remonty, teraz znów, a co z innymi 
strażnicami np. Mostki – remont prowadzi we własnym zakresie. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w 
„Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013”. 
Głosowało 13 radnych. 
 



Wynik głosowania: za   -  3 głosy 
   przeciw  -  6 głosów 
   wstrzymuję się -  4  głosy 
Uchwała w sprawie zmian w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013” 
nie została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Marchewka Jarosław, Owczarek Andrzej, Szczerba Romuald. 
„Przeciw” głosowali radni: Klimas Wiesława, Pinkosz Jarosław, Sas Adam, Stochniałek  
    Jacek, Wiatr Tadeusz, Włóka Mieczysław. 
„Wstrzymuję się” głosowali radni:  Gładysz Edward, Kaczmarek Bogusława, Rychel Jan,  
     Szczęsna-Kałwak Aneta. 
Skarbnik gminy Jan Polak zapytał, jak rozwiązać problem, gdy została już przyjęta uchwała 
zmieniająca wieloletnią prognozę finansową. 
Radca prawny Borowiec Wiesława powiedziała, że zmiana zostanie wprowadzona na 
następnej sesji rady. 
Radna Klimas zapytała, jaki jest sens podejmowania uchwał przez radę, skoro rada nie może 
nie przyjąć uchwały, po podjęciu poprzedniej? 
 
f/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w 
„Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku”. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IX/73/2011 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  
w 2011 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 
Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2011 rok omówił skarbnik gminy Jan Polak. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 
zwiększenie środków na oświatę jest wynikiem wzrostu kosztów dowozu dzieci, kosztów 
opału. 
Zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2011 rok. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IX/74/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
h/ przyj ęcie do realizacji projektu p.n. „Multimedialna edukacja naszą szansą”  
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 
wniosek na realizację projektu został złożony przez dyrektora szkoły w Dalachowie, środki na 
realizację projektu to środki unijne.  
Zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 



Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia do 
realizacji projektu p.n. „Multimedialna edukacja naszą szansą”. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Multimedialna 
edukacja naszą szansą” została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  - zimowe utrzymanie dróg 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że został opracowany Plan zimowego utrzymania dróg 
gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 i drogi będą odśnieżane zgodnie z planem. 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Plan stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad pkt 6  -  oświata 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 
informacje  na temat oświaty radni otrzymali wraz z materiałami na sesję rady. Zapytała, czy 
radni mają uwagi i zapytania do przedłożonej informacji? 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Informacja stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz poinformowała 
radnych, że wójt otrzymał medal Ministra Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że jest to zasługa wszystkich. Stwierdził, że oświata w 
naszej gminie jest na dobrym poziomie, zagrożeniem jest niż demograficzny, np. w Jaworznie 
uczy się 114 uczniów, a mogłoby się uczyć dwa razy więcej, dlatego musimy myśleć o 
zmniejszeniu kosztów utrzymania ucznia /koszt wynosi 7.890 złotych/. Powiedział także, że 
rodzice kwestionują koszt opłaty w przedszkolu, że w innych gminach jest taniej, ale w 
innych przedszkolach ponoszą opłaty zajęć dodatkowych. Stwierdził, że sprawa opłat zostanie 
przygotowana na następną sesję rady. 
Wójt zaprosił wszystkich radnych do szkoły w Jaworznie. 
 
Ad pkt 7  -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady zapytał, czy są uwago do przedłożonej informacji o wykonaniu budżetu 
gminy za I półrocze. 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Jednogłośnie przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 
roku. 
Wszyscy obecni na sesji przybyli do szkoły podstawowej w Jaworznie. 
Przewodniczący rady powitał przybyłych na sesję: 
- Edwarda Gądeckiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
  Wodnej w Opolu, 
- Edwarda Strugałę  wykonawcę modernizacji szkoły, 
- dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Rudniki, 
- uczniów i  nauczycieli szkoły, 
- rodziców. 
Uczniowie szkoły zaprezentowali się w występie artystycznym. 
Dyrektor szkoły podstawowej Barbara Kubik podziękowała za zaangażowanie wójta na rzecz 
oświaty , za termomodernizację szkoły, by dzieci mogły się uczyć w godnych warunkach. 



Wójt powiedział, że należy inwestować w przyszłość, a przyszłością są nasze dzieci. 
Stwierdził, że najważniejsza była wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja szkoły, 
czekają nas dalsze prace, ale będą prowadzone sukcesywnie. Podziękował za wsparcie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /20% wartości zadania 
tj. 300 tys. złotych/ oraz wykonawcy inwestycji firmie MODERN-BUD. 
Podziękowania dla wójta gminy rodziców uczniów szkoły przekazała sołtys wsi Zdzisława 
Pawlaczyk i radny Romuald Szczerba. 
 
Ad pkt 8  -  zamknięcie sesji 
 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 
zamknął sesję o godz. 1510 wypowiadając formułę „Zamykam IX sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


