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

która odbyła się w dniu  22 czerwca 2012 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, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 
- Zając Danuta – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudnikach, 
   -    sołtysi według załączonej listy obecności, 
   -    rodzice dzieci przedszkolnych z Jaworzna, 
   -    przedstawiciele LZS Bugaj. 
Nieobecny 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, podjęte na sesji uchwały są 
prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.  
Zmianę do porządku obrad zgłosił wójt – wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad, jako 
punkt 4k, uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu 
przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. 
Radny Owczarek wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4 /kolejne będą 
miały numer o jeden wyższy/ „Informacja na temat przedszkola w Jaworznie w roku 
szkolnym 2012 - 2013”. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku 
obrad sesji. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Sas Adam/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -  0 głosów 
   wstrzymuję się  -  0 głosów 
Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszone zmiany. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie porządek obrad XIV sesji rady. 
Rada jednogłośnie 13 głosami „za” /nieobecny podczas głosowania radny Sas Adam/ przyjęła 
następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Informacja na temat przedszkola w Jaworznie w roku szkolnym 2012 – 2013. 
5. Podjęcie uchwały: 
  a/ zmieniającej uchwałę Nr XI/87/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 grudnia 2011 roku  



      w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
      Alkoholowych na 2012 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012  
      rok – uchwała Nr XIV/122/2012; 
   b/ w sprawie przyjęcia do realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów  
      i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych   
      „Cyfrowa szkoła” – uchwała Nr XIV/123/2012; 
   c/ w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Praszka” – uchwała  
      Nr XIV/124/2012; 
   d/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XIV/125/2012; 
   e/ w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” oraz w „Planie  
      wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wydatków bieżących” – uchwała  
      Nr XIV/126/2012; 
   f/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” – uchwała  
      Nr XIV/127/2012; 
   g/ zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki –  
      uchwała Nr XIV/128/2012; 
   h/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – uchwała Nr XIV/129/2012; 
   i/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
      budżetu gminy za 2011 rok – uchwała Nr XIV/130/2012; 
   j/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu  
      gminy za 2011 rok – uchwała Nr XIV/131/2012; 
   k/ w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu  
      zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej – uchwała  
      Nr XIV/132/2012. 
6.  Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XIII sesji rady, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2012  roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr XIII/2012 został przyjęty jednogłośnie -13 głosami „za” /nieobecny podczas 
głosowania radny Sas Adam/. 
 
Ad pkt 4 – Informacja na temat przedszkola w Jaworznie 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 
stwierdziła, że organizacja przedszkoli na terenie gminy jest stała – miejsca w przedszkolu 
mają zapewnione dzieci 5-cio i 6-cioletnie, pobyt dziecka w przedszkolu  przez 5 godzin jest 
bezpłatny /koszty ponosi gmina/, powyżej 5 godzin rodzice wnoszą opłatę za każdą 
rozpoczętą godzinę. Powiedziała, że w latach poprzednich były tworzone dodatkowe oddziały 
przedszkolne ze środków unijnych, ale tych dotacji już nie ma. Poinformowała obecnych, że 
dzieci 6-cioletnie miały iść do szkoły, zostało to zmienione i mogą dalej pozostać w 
przedszkolu, gdyby te dzieci poszły do I-szej klasy byłyby miejsca w przedszkolu dla innych 
dzieci. 
Radny Owczarek zapytał, dlaczego nie można utworzyć dodatkowego oddziału 
przedszkolnego w Jaworznie? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej odpowiedziała, że wszystkie dzieci 5 i 6-
letnie mają zapewnioną opiekę przedszkolną, a to jest obowiązek gminy. 
Radny Strugała zapytał, czy utworzenie dodatkowego oddziału to są koszty związane  
z lokalem czy zależy to od ilości  dzieci? 



Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej odpowiedziała, że utworzenie i utrzymanie 
oddziału kosztowałoby gminę 160 tys. złotych. 
Rodzic z Jaworzna Pan Molski zapytał, czy radni wiedzą ile kosztuje utrzymanie więźniów, 
czy zwierząt w schronisku, są to ogromne pieniądze, a tutaj brakuje tylko 160 tyś. zł. 
Przewodniczący rady powiedział, że gmina była przygotowana na przyjęcie dzieci  
6-cioletnich do szkoły, zostało to zmienione, na co nie mamy wpływu. 
Sołtys wsi Słowików zapytała, czy dyrektor BOOS wie, że dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Dalachowie obiecał rodzicom, że jak będzie minimum 18 dzieci to utworzy dodatkowy 
oddział przedszkolny? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej odpowiedziała, że nie wie nic o tym, 
dlaczego tak  powiedział, należy pytać dyrektora szkoły. 
Radny Szczerba powiedział, że wójt na spotkaniu w Jaworznie obiecał rodzicom, że 
wszystkie dzieci będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że problem przedszkola w Jaworznie mogą rozwiązać tylko 
sami rodzice, dzieci 6-letnie mogą iść do szkoły, wtedy będą miejsca w przedszkolu dla dzieci 
młodszych. Jak zostanie utworzony nowy oddział w Jaworznie, to inne miejscowości też będą 
występować o utworzenie dodatkowych oddziałów. Gmina już dziś dopłaca 1 mln złotych do 
przedszkoli, a przedszkole nie jest obowiązkowe, w miastach też nie wszystkie dzieci mają 
zapewnione miejsca w przedszkolu. Powiedział, że mieszkańcy Jaworzna są tylko za 
utworzeniem kolejnego oddziału przedszkolnego, nie interesuje ich co już zrobiono w 
Jaworznie. 
Radny Strugała powiedział, że mamy oszczędności na inwestycjach, czy nie można ich 
przeznaczyć na przedszkola lub koszty pokryć z subwencji? 
Wójt odpowiedział, że pomimo subwencji gmina dopłaca do oświaty, bo subwencja jest na 
ucznia, a liczba uczniów maleje. 
Radny Owczarek powiedział, że do oświaty dopłacamy 1 mln złotych, może potrzeba 2 mln 
złotych? 
Wójt odpowiedział, że jeżeli taka będzie wola rady to środki te można przenieść z remontu 
strażnicy w Jaworznie. 
Dyrektor Biura Oświaty Samorządowej w Rudnikach omówiła koszty utrzymania oddziałów 
przedszkolnych i zasady otrzymywania subwencji. 
Wójt powiedział, że liczba dzieci ciągle maleje, co roku mamy mniej urodzeń. 
Radna Klimas zapytała, ile dzieci jest w pierwszej klasie w Jaworznie? 
Dyrektor BOOS Elżbieta Cieszkiewicz odpowiedziała, że jest 17 dzieci siedmioletnich  
i 1 /jedno/ dziecko sześcioletnie, a 21 sześciolatków pozostało w przedszkolu, stąd problem  
z młodszymi dziećmi. 
Wójt Andrzej Pyziak zaapelował o przekonanie rodziców, by dzieci 6-letnie posłać do szkoły, 
wtedy będą miejsca dla innych dzieci. 
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 5 
a/ zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Proponowane zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok omówiła Danuta Zając – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudnikach. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
Nr XI/87/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2012 rok  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012  rok. 



Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/122/2012 zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2011 Rady Gminy Rudniki  
z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012  rok została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ przyj ęcie do realizacji rządowego programu „Cyfrowa szkoła” 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz omówiła 
cele i zasady finansowania programu. Powiedziała, że program realizowany będzie w szkołach 
podstawowych. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia do 
realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych  „Cyfrowa szkoła”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/123/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji rządowego programu rozwijania 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych  „Cyfrowa szkoła” została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ aglomeracja „Praszka” 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 
propozycji planu aglomeracji „Praszka” nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaopiniowania 
propozycji planu aglomeracji „Praszka”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/124/2012 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Praszka” 
została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Uwag, 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 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/125/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
 



e /zmiana „Planu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych”  
Radny Sas zapytał, czy wystarczy 640 tys. złotych na przebudowę przedszkola w Rudnikach, 
może lepiej byłoby utworzyć oddział przedszkolny przy szkole? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach powiedziała, że nie mamy 
dokumentacji budynku przedszkola, dlatego musimy robić inwentaryzację, planowane jest 
powiększenie klas, utworzenie dodatkowej klasy i remont sanitariatów. Stwierdziła, że w 
Rudnikach nie ma szkoły podstawowej, a  nie możemy utworzyć oddziału przedszkolnego 
przy gimnazjum. 
Wójt powiedział, że w przedszkolu w Rudnikach są najgorsze warunki w gminie, ale jeżeli 
rada ma inne propozycje, to można dyskutować. 
Radny Marchewka stwierdził, że można byłoby  wybudować nowe przedszkole na działce 
gminnej za boiskiem szkolnym. 
Radny Sas zapytał, czy na budowę można byłoby uzyskać dofinansowanie? 
Wójt odpowiedział, że przedszkola to zadanie własne gminy i nie otrzymamy 
dofinansowania,  na dziś najważniejsza jest inwentaryzacja przedszkola. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że do planu wprowadza się remont strażnic w Dalachowie  
i Mostach, poprosiła o podanie zakresu prac. 
Wójt podał zakres prac na poszczególnych strażnicach. Powiedział, że zmiana nazw 
następuje, gdyż gmina będzie występować o dofinansowanie. 
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 inwestycyjnych w zakresie wydatków bieżących”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/126/2012 w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć 
inwestycyjnych” oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie 
wydatków bieżących” została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ zmiana w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że radni dziś otrzymali projekt ostateczny uchwały. 
Omówił zmiany wprowadzone do wcześniej przekazanego projektu uchwały – zwiększa się 
środki na OSP w Jaworznie - zakup pompy i OSP Żytniów - zakup zestawu hydraulicznego. 
Przewodniczący rady zapytał, gdzie będzie robione oświetlenie uliczne?  
Wójt odpowiedział, że oświetlenie uliczne planowane jest przy drodze Jaworzno – Mostki 
oraz na Jaworku Górnym. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/127/2012 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2012 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 



g/ zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił  i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/128/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu / pożyczki  została podjęta jednogłośnie. 
 
h/ zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że radni dziś otrzymali projekt ostateczny uchwały. 
Omówił zmiany wprowadzone do wcześniej przekazanego projektu uchwały – wprowadza się 
przeniesienia związane ze strażami. 
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2012 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/129/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
i/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok 
Przewodniczący rady zapytał, czy radni mają uwagi do przedłożonego sprawozdania 
finansowego. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono także do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 
rok. 
Przewodniczący rady odczytał uchwałę Nr 141/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy Rudniki za 2011 rok – opinia pozytywna. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/130/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
 
j/  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu Gminy  
    Rudniki za 2011 rok 
Przewodniczący rady gminy Edward Gładysz poinformował radnych, że rada udziela 
absolutorium wójtowi gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych po zapoznaniu się z: 



-  sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, 
-  sprawozdaniem finansowym,  
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
-  informacją o stanie mienia, 
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 
Powiedział, że rada uchwałą Nr XIV/130/2012 jednogłośnie przyjęła sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i poprosił 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Sas odczytał protokół z posiedzenia Komisji oraz 
uchwałę Nr 1/2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2011 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 2011 rok – uchwała Nr 296/2012 z dnia 12 czerwca 
2012 roku  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Andrzejowi Pyziakowi Wójtowi Gminy za 2011 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 za 2011 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/131/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki  
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011  rok została podjęta. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz stwierdził, że Rada Gminy Rudniki jednogłośnie 
udzieliła wójtowi absolutorium za 2011 rok. 
Wójt Andrzej Pyziak podziękował za udzielone absolutorium. Powiedział, że  2011 rok był 
rokiem dobrym, wszyscy możemy być dumni z tego co zostało zrobione, mimo że są  
problemy z oświatą /do szkół gmina musiała dopłacić ok. 1 mln złotych/. Wszystkie 
realizowane inwestycje, to zadania oczekiwane przez naszych mieszkańców. Podziękował 
wszystkim pracownikom, szczególnie tym którzy pracowali przy wnioskach o dofinansowanie.  
 
k/ zawarcia porozumienia międzygminnego 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia 
usługi dystrybucji energii elektrycznej nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia 
usługi dystrybucji energii elektrycznej. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIV/132/2012 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu 
przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej 
została podjęta jednogłośnie. 
 
 



Ad pkt 6  - zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady powiedział, że na sesję rady przybyli działacze Ludowego Zespołu 
Sportowego Bugaj. Poprosił prezesa LZS Henryka Pakułę o zabranie głosu. 
Prezes LZS Bugaj powiedział, że sprawa dotyczy zakazu organizacji festynów na placu 
szkolnym – pismo Wójta Gminy z dnia 11 czerwca 2012 roku. Odczytał odpowiedź na pismo 
wójta – kserokopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący rady powiedział, że sprawa została wszczęta na wniosek Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Cieciułowie. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach powiedziała, że oglądała teren 
wokół szkoły i najbardziej zmartwił ją stan placu zabaw dla dzieci, nie wolno tam chodzić  
w butach na obcasach, są ślady że gaszono tam papierosy i nikt z organizatorów nie zwrócił 
młodzieży uwagi. 
Prezes LZS Henryk Pakuła powiedział, że życie na placu zabaw zaczyna się po godz. 2200   
i nie zrobiono tego tylko na festynie, dbamy o obiekt by było czysto, dlatego nie 
zniszczylibyśmy placu zabaw, poza tym też zrobi zdjęcia jak zachowują się rodzice na placu. 
Radny Mroczek  uważa, że decyzja o zakazie festynów była zbyt pochopna, nie było rozmów 
między stronami, zabraniając organizacji imprez pozbywamy LZS środków. 
Radny Owczarek powiedział, że należało rozmawiać z rodzicami i posprzątać. 
Prezes Pakuła odpowiedział, że zawsze było sprzątane i teraz także, ale o godz. 9-tej, taka 
informacja została też przekazana rodzicom.  
Radny Owczarek powiedział, że plac należało posprzątać rano, poza tym wójt nie zabronił 
grać na boisku,  zabronił tylko na placu szkolnym organizacji festynów. 
Przewodniczący rady zapytał, co prezes LZS ma na myśli mówiąc, że „rada ma rozwiązać 
problem”, decyzja w tej sprawie nie należy do rady tylko do wójta, ale w pierwszej kolejności 
winny porozumieć się zainteresowane strony.  
Radny Pinkosz powiedział, że w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciurowie można 
zorganizować zebranie stron, porozmawiać i wyjaśnić sprawę. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział:  Powierzono mi majątek gminy i to ja, jako wójt,  muszę  
o niego dbać, tym bardziej że są skargi od mieszkańców. Dopóki nie było skarg, nie były 
podejmowane żadne działania, bo gmina to wspólnota mieszkańców, gdyby nie było 
interwencji nie byłoby pisma o zakazie organizacji festynów. Nie będę sprawdzał, kto i o 
której sprzątał. Ludowy Zespół Sportowy Bugaj może rozgrywać mecze na boisku, nikt tego 
nie zabrania, ale festyny będą organizowane na placu OSP Cieciułów. 
Przewodniczący rady zapytał, czy wójt jest za zorganizowaniem spotkania i to jak 
najszybciej? 
Wójt powiedział, że nie zawsze zgadza się na takie spotkania, będzie to typowa „pyskówka”, 
strony muszą się dogadać między sobą, ktoś musi utrzymywać porządek nad majątkiem 
gminy, od tego jest wójt i decyzja została już podjęta. 
Pan Bolesław Łuczak – członek Zarządu LZS Bugaj – powiedział, że jest mu bardzo przykro 
że tak wyszło,  prosi o kompromis i zaapelował do rady i wójta, żeby zawiesić decyzję.   
Radny Szczerba zapytał, jaki  jest problem dla LZS Bugaj, by nie organizować festynów na 
placu strażackim? 
Prezes LZS Bugaj powiedział, że plac zostałby zniszczony, gdyż na festynach jest bardzo 
dużo ludzi, przy szkole jest duży wybrukowany plac. Stwierdził, że organizacja majówki była 
pomyłką, inne festyny będą organizowane w czasie wakacji. 
Pan Szczepan Napieraj – członek zarządu LZS Bugaj – powiedział, że nie da się opanować 
takiej ilości ludzi, a po każdej imprezie zostają nieczystości. Stwierdził, że błędem była 
organizacja festynu w czasie, gdy dzieci chodzą do szkoły. 
Przewodniczący rady zapytał prezesa LZS Bugaj czy organizują „Panoramę firm” czy 
rezygnują, jak oświadczył wcześniej? 



Prezes LZS Bugaj oświadczył, że jeżeli wójt nie zmieni decyzji to nie będzie LZS 
organizował „Panoramy firm”. Powiedział, że w najbliższą niedzielę będzie zebranie  
i  rezygnuje z funkcji prezesa LZS Bugaj. 
Wójt stwierdził, że jest to szantaż, gdyż klub na boisku może dalej rozgrywać mecze, nikt 
tego nie zabrania. 
Przewodniczący rady podziękował zarządowi LZS Bugaj za przybycie na sesję rady i ogłosił 
10 min przerwy. 
Wójt poinformował radnych, że gmina jest przewidziana do dofinansowania budowy 
kanalizacji w Dalachowie, włączenie nastąpi w 2014 roku, wtedy zostanie doprowadzony 
wodociąg z Praszki  do Dalachowa, prace będą prowadzone już wcześniej. 
Wójt przekazał radnym informacje o prowadzonych pracach: 
1/ remonty dróg gminnych na ukończeniu; 
2/  prawidłowo przebiega remont budynku biblioteki; 
3/ przedszkole w Dalachowie będzie przenoszone do budynku szkoły, budynek po  
   przedszkolu planowany jest do sprzedaży. 
Wójt złożył gratulacje Ludowemu Zespołowi Sportowemu w Rudnikach za awans do klasy 
okręgowej i podziękował mieszkańcom Żytniowa i Cieciułowa za zaangażowanie społeczne 
mieszkańców. Poprosił sołtysa wsi Dalachów o mobilizację mieszkańców przy budowie placu 
zabaw, a mieszkańców Rudnik o uprzątnięcie starej sceny. 
Wójt powiedział, że utrzymanie Orlika kosztuje gminę od 8 tys. do 12 tys. miesięcznie, 
dlatego należy zapewnić środki w budżecie, ale ważne jest to, że Orlik jest wykorzystany, tak 
jak zimą Biały Orlik. 
Przewodniczący rady zapytał, czy będą zakupione łyżwy większych rozmiarów? 
Wójt odpowiedział, że wypożyczanie łyżew pozwoli na zakup nowych, różnych rozmiarów. 
Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak poinformowała obecnych, że upływa termin 
wyłożenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego odn. turbin wiatrowych, uwagi 
należy składać na piśmie – termin upływa 5 lipca 2012 roku. Powiedziała także, jako radna 
powiatu,  że sytuacja finansowa powiatu nie jest tak dobra, jak gminy Rudniki, brak jest 
środków na remonty dróg powiatowych, większość środków powiatu przeznaczanych jest na 
oświatę. 
Radny Pinkosz wystąpił o poprawę równiarką drogi w Cieciułowie – za wsią. 
Sołtys wsi Julianpol zapytał, kiedy będzie dalej remontowana droga krajowa na Praszkę? 
Wójt odpowiedział, że wczoraj 21 czerwca 2012 roku, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu był na sesji rady w Praszce, dlatego nie został 
zaproszony na dzisiejszą sesję i oświadczył na sesji, że firma remontująca drogę ogłosiła 
upadłość i jest problem prawny, staramy się by został przywrócony ruch lokalny, jest to 
kwestia czasu. 
Radca  prawny Wiesława Borowiec przekazała informacje ze spotkania z dyrektorem 
GDDKiA z Opola na sesji w Praszce.  
Radna Kaczmarek zapytała, czy interweniowała gmina w sprawie pęknięć na drodze na 
Odcinku? 
Wójt opowiedział, że zostały zgłoszone uwagi, sprawę prowadzi inspektor ds. drogownictwa.  
Wójt poinformował radnych, ze w dniu 1 września 2012 roku /sobota/ odbędzie się uroczysta 
sesja w Żytniowie z okazji 700-lecia Żytniowa. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 7  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1535 wypowiadając formułę „Zamykam XIV sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 



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


