
Protokół Nr XII/2012 
z XII sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  17 lutego 2012 roku 
w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000. 
Obecni na sesji: -    15 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, 
- Nowakowska-Fałat Beata – podinspektor w Urzędzie Gminy, 

   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 

Ad pkt 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward. Powitał obecnych na sesji 
radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 15 radnych, podjęte na sesji uchwały są 
prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.  
Zmiany do porządku obrad nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad XII sesji rady: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
    a/ w sprawie zaktualizowanego Programu ochrony środowiska dla gminy Rudniki na lata  
        2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 – uchwała Nr XII/102/2012; 
    b/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała 
        Nr XII/103/2012; 
   c/ w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w „Planie  
      wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących” – uchwała Nr XII/104/2012; 
   d/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” –  
       uchwała Nr XII/105/2012; 
   e/ uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki –  
      uchwała Nr XII/106/2012; 
   f/ zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki –  
      uchwała Nr XII/107/2012; 
   g/ zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki –  
      uchwała Nr XII/108/2012; 
   h/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – uchwała Nr XII/109/2012.    
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji. 
 
 
 



Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XI sesji rady, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2011 roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr XI/2011 został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad pkt 4 
a/ aktualizacja programu ochrony środowiska  
Aktualizację Programu ochrony środowiska dla gminy Rudniki na lata 2011 – 2014  
z perspektywą na lata 2015 – 2018 omówiła podinspektor Beata Nowakowska – Fałat.  
Radny Owczarek powiedział, że w programie ochrony środowiska należałoby uwzględnić 
kanalizację wsi Julianpol „pod lasem”. 
Pani Beata Nowakowska – Fałat powiedziała, że kanalizacja tej części Julianpola planowana 
jest do 2020 roku. 
Radna Klimas zapytała, co z osobami, które nie kwalifikuj ą się do budowy oczyszczalni 
ścieków jak np. mieszkańcy wsi Młyny. 
Pani Nowakowska – Fałat powiedziała, że osoby, które nie kwalifikują się do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków muszą mieć szczelne szamba. 
Wójt Andrzej Pyziak Powiedział, że mieszkańcy wsi Młyny mogą odprowadzać oczyszczone 
ścieki do cieku wodnego po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego ze Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
zaktualizowanego Programu ochrony środowiska dla gminy Rudniki na lata 2011 – 2014  
z perspektywą na lata 2015 – 2018. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania:  za   - 15 głosów 
    przeciw  -   0 głosów 
    wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XII/102/2012 w sprawie przyjęcia 
zaktualizowanego Programu ochrony środowiska dla gminy Rudniki na lata 2011 – 2014  
z perspektywą na lata 2015 – 2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Zapytań 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 15 radnych. 
Wynik głosowania:  za   - 15 głosów 
    przeciw  -   0 głosów 
    wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XII/103/2012 zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ zmiana planu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych  
Radna Kaczmarek zapytała, dlaczego przesuwa się termin budowy kanalizacji w Dalachowie? 
Wójt powiedział, że staramy się o środki, ale uzależnieni jesteśmy od budowy kanalizacji  
w miejscowości Gana w Gminie Praszka, stąd dostosowanie naszych planów odnośnie 
kanalizacji Dalachowa. Jeżeli otrzymamy środki z PROW, niektóre prace wykonamy w roku 
bieżącym. 



Radna Kaczmarek zapytała, co z budową drogi w Dalachowie? 
Skarbnik gminy powiedział, że zadanie zostało pominięte w „Planie wieloletnich 
przedsięwzięć inwestycyjnych”, dlatego zadanie jest wprowadzane dziś do planu i będzie 
realizowane. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w „Planie wieloletnich 
przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących”. 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XII/104/2012 w sprawie zmian w „Planie 
wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć  
w zakresie wydatków bieżących” została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania:  za   - 15 głosów 
    przeciw  -   0 głosów 
    wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XII/105/2012 w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki  
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że rozpoczęcie inwestycji -  budowa kanalizacji 
sanitarnej w Dalachowie - zostało przesunięte na rok następny. Zaciąganie kredytu/ pożyczki 
w roku bieżącym stało się bezzasadne. 
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę uchylającą uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję   -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XII/106/2012 uchylająca uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie.  
 
f/ zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki  
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
(realizacja w latach 2012 – 2013) przewidywany jest kredyt / pożyczka w wysokości 676.000 zł.  
Kredyt / pożyczka będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, dlatego w momencie ubiegania się o środki umowa musi zawierać całość kredytu / 
pożyczki, jedynie ze wskazaniem w jakiej w wysokości poszczególne raty zostaną 
uruchomione. Poprzednia uchwała Nr XI/95/2011 omyłkowo zawierała tylko ratę na rok 2012 
zamiast na 2012 i 2013 rok. 
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w prawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu /  pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 



 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję   -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XII/107/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie.  
 
g/ zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki  
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że na termomodernizację szkoły w Żytniowie mamy 
umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
uruchomienie całości środków w 2011 roku. W momencie budowania budżetu gminy na 2012 
rok już było wiadomym, że realizacja tego zadania zostanie częściowo przesunięta na 2012 
rok i przewidywaliśmy przesunięcie wykorzystania kredytu / pożyczki w wysokości 303.000 zł.  
Faktycznie w 2011 roku zrealizowano większą część zadania niż było planowane i 
wykorzystano środki wyższe o 92.060 zł. Zapotrzebowanie z tego tytułu w 2012 roku 
zmniejszyło się więc o tę kwotę w stosunku do prognozy przy budowaniu planu budżetu, 
czyli do kwoty 210.940 zł.  
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w prawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu /  pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję   -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XII/108/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie.  
 
h/ zmiana budżetu gminy na 2012 rok  
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2012 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania:  za   - 15 głosów 
    przeciw  -   0 głosów 
    wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XII/109/2012 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2012 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  
Przewodniczący rady Edward Gładysz zaprosił do udziału w XIV Turnieju Sportowym 
Radnych Gmin Powiatu Oleskiego, który odbędzie się o godz. 8.00 w dniu 10 marca 2012 
roku w Gorzowie Śląskim. 
Radny Rychel poinformował o mistrzostwach gminy w piłce siatkowej. Mistrzostwa 
odbywają się w dwóch kategoriach: do 40 lat i powyżej 40 lat, wpisowe 100 zł od drużyny, 
ale tylko powyżej 40 lat.. Poprosił radnych i sołtysów o przygotowanie drużyn. Mistrzostwa 
planowane są na 3 lub 4 marca 2012 roku. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz przekazała informację  



o sytuacji oświaty w gminie. Poinformowała także radnych, jak zwiększyła się liczba uczniów 
po obniżeniu stawki godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin: Rudniki 
–1 dziecko, Dalachów – 2 dzieci, Jaworzno – 3 dzieci, wszystkie na jedną godzinę. 
Przewodniczący rady zapytał, kiedy będzie sala gimnastyczna w Cieciułowie? 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że przekazana została informacja na temat oświaty  
w gminie, wynika z niej, że zmniejsza się liczba dzieci, infrastrukturę mamy dobrą,  
w niektórych jednostkach nawet za dużo np.. w Jaworznie. Stwierdził, że trudno dziś 
odpowiedzieć czy będzie sala, należy zastanowić się komu ją budować, gdyż jest tam  
coraz mniej dzieci. Powiedział, że gminie grozi sytuacja nadmiaru bazy i dziś nie  
myślimy o budowie nowej, gdyż koszty utrzymania są bardzo duże. 
Dyrektor BOOS Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że dzieci z Cieciułowa dowożone są na 
halę sportową w Rudnikach, a ze wszystkich szkół wożone są na Orlika. 
Wójt gminy zwrócił się do radnych i sołtysa wsi Łazy o podjęcie decyzji w sprawie działki 
sąsiadującej z działką będącą własnością .wsi. Jest osoba, która chce kupić tę działkę. Czy 
rada sołecka ma pomysł na zagospodarowanie działki. Prosi radę sołecką o opinię w ciągu 
dwóch tygodni. 
Wójt powiedział, że identyczna sytuacja jest z działką w Dalachowie za remizą, działka jest  
w centrum Dalachowa. Zainteresowany kupnem działki jest Pan Waldemar Zacha. Prosi  
o opinię w tej sprawie. 
Wójt poinformował radnych i sołtysów, ze od 28 lutego będą się odbywały zebrania  
z mieszkańcami, nie będą one w każdym sołectwie ze względu na warunki lokalowe, zaprosił 
do udziału w spotkaniach, o terminach i miejscu spotkania  mieszkańcy sołectw zostaną 
poinformowani. 
Radna Szczęsna – Kałwa powiedziała, ze Zakład Energetyczny nie przyjmuje zgłoszeń na 
temat awarii oświetlenia ulicznego, gdyż nie ma zawartej umowy. 
Wójt odpowiedział, że jest to prawda, ale dziś były wprowadzone zmiany do budżetu, będzie 
nowa umowa od miesiąca marca. 
Radny Owczarek zapytał, co jest z biurem  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w naszej gminie? 
Wójt powiedział, że ze względu na remont budynku  przeniesiono bibliotekę, Lokalna Grupa 
Działania przeniosła się do Praszki, nikt nie występował o nowe miejsce dla Ośrodka i nie 
zgłaszał żadnych uwag odn. zamknięcia biura ODR. 
Radny Owczarek powiedział, że gminna powinna jak najszybciej rozpocząć prace dotyczące 
kanalizacji Julianpola „pod lasem”, a nie czekać do 2020 roku. 
Wójt odpowiedział, że rok 2020 to nie jest konkretny termin kanalizacji Julianpola, na dziś 
nie wiemy, jakie będą dotacje, jakie możliwości finansowe. 
Radna Klimas zapytała, co z przydomowymi oczyszczalniami ścieków? 
Wójt powiedział, że ok. 100 osób spełnia warunki od strony technicznej, podejmiemy decyzję  
co dalej, planujemy wspólny projekt. 
Radny Szczerba zapytał, gdzie należy zgłaszać awarie kanalizacji? 
Wójt odpowiedział, że awarie należy zgłaszać na telefon służbowy Pana Łukasza 
Sykulskiego. 
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. 1145 wypowiadając formułę „Zamykam XII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 



Protokołowała: 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 
 


