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

która odbyła się w dniu  21 sierpnia 2012 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, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 
   -    sołtysi według załączonej listy obecności, 
   -   Oglęcka Ewa – urbanista. 
Nieobecni  radni: Marchewka Jarosław i Rychel Jan – 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 są prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.  
Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie, 13 głosami „za”, przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
       przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni  
       wiatrowych.- uchwała Nr XV/133/2012; 
   b/ w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania  
      dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – uchwała  
      Nr XV/134/2012 
    c/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała 
        Nr XV/135/2012; 
   d/ w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w „Planie  
      wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących” – uchwała Nr XV/136/2012; 
   e/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” –  
       uchwała Nr  XV/137/2012; 
  f/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu – uchwała  
      Nr XV/138/2012; 
   g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – uchwała Nr XV/139/2012. 
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji. 
 
 



Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XIV sesji rady, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2012  roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr XIV/2012 został przyjęty jednogłośnie -13 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 
a/ zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
   przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu  
   elektrowni wiatrowych 
Przewodniczący rady przedstawił uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym 
do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych i poprosił o uwagi do przedłożonego projektu. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie 
niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XV/133/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji 
zespołu elektrowni wiatrowych została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ zasady przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę  
    indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 
Wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia zasad 
przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych 
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zasad 
przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych 
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XV/134/2012 w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania  
i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ 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 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 



Uchwała Nr XV/135/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ zmiana „Planu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie 
wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć 
inwestycyjnych w zakresie wydatków bieżących” 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 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XV/136/2012 w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć 
inwestycyjnych” oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie 
wydatków bieżących” została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ zmiana 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 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   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XV/137/2012 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  
w 2012 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
Radny Sas zapytał, na jakich warunkach była zawarta umowa ze Starostwem Powiatowym  
w Oleśnie w sprawie środków uzyskanych ze sprzedaży  ośrodka zdrowia, gdyż te pieniądze 
miały być przeznaczone na nakładkę asfaltową wokół kościoła w Żytniowie. 
Wójt powiedział, że umowa została zawarta na dwa etapy, pierwszy etap zgodnie z umową, 
drugi etap to nakładka asfaltowa drogi wokół kościoła, ale Starostwo nie ma pieniędzy.  Padła 
propozycja od Starostwa, że będzie remont drogi na Łazach, wartość zadania 230 tys. złotych, 
najważniejsze jest, że powiat w ogóle coś zrobi na terenie gminy. 
Radny Sas powiedział, że należy wystosować pismo do Starosty w sprawie remontu drogi  
w Żytniowie. 
Radna Klimas zwróciła się do radnych o poparcie zadania na Łazach i podjęcie uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 
Skarbnik gminy zwrócił się do radnych o zastąpienie w projekcie uchwały słowa 
 „w wysokości” słowami „do kwoty”. 
Innych zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Oleskiemu nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania za   - 13 głosów 



   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XV/138/2012 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2012 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2012 rok. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XV/139/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady odczytał apel Posła Marka Pludry o wsparcie działań służących 
ochronie i rozwojowi śląskiej mowy poprzez nadanie jej statusu języka regionalnego. 
Rada jednogłośnie podjęła decyzję, że nie popiera apelu posła. 
Przewodniczący rady odczytał pismo rodziców dzieci dojeżdżających z Chwił do szkoły  
o przedłużenie trasy gimbusa z Żytniowa do Chwił. 
Radny Włóka zwrócił się do wójta o przedłużenie trasy, gdyż rodzice nie mają czym dowozić 
dzieci do szkoły, bo nie mają samochodów. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 
powiedziała, że nie wyrazi zgody na przejazd autobusu szkolnego przez most na Porąbkach. 
Wiadomo, ze organ prowadzący szkoły ma zapewnić uczniom dojazd, zwracamy rodzicom 
koszty dowozu do szkoły w Żytniowie, mamy przygotowane umowy dla rodziców i będziemy 
zwracać koszty dowozu, dyrektorzy szkół mają przygotowane imienne wykazy uczniów, 
których obowiązuje dowóz do szkoły.  
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że trudno się nie zgodzić z argumentami mieszkańców, ale 
prowadzimy rozmowy, które są rzeczowe. Powiedział, że w najbliższym czasie zostanie 
wyłoniona firma, która będzie remontowała drogę na Praszkę,  pisma mieszkańców Porąbek, 
Chwił i Faustianki zostały przesłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Opolu, należy poczekać i może problem zostanie rozwiązany.  
Radny Szczerba powiedział, że zakończenie drogi planowane jest dopiero na lipiec 2013 
roku. 
Wójt odpowiedział, że taki jest plan, ale nam zależ na przejezdności drogi, wszystkie prace na 
pewno nie będą zakończone do końca roku. Będziemy rozmawiać także ze Starostą, gdyż za 
organizację ruchu odpowiada Starosta, chcemy żeby drogi nie zamykać całkowicie. 
Wójt powiedział także, że zostaną przeprowadzone nowe analizy w sprawie dowozu dzieci do 
szkół, gdyż stary gimbus nie będzie już jeździł ze względu na problemy techniczne. Wójt 
poinformował radę, że wraz z dyrektorem BOOS planuje wyjazd do Kluczborka, gdyż gmina 
Kluczbork rozwiązała problem dowozu w inny sposób.  
Radny Gładysz zapytał, czy są już wyznaczone punkty zbiorcze na ten rok? 
Dyrektor BOOS Elżbieta Ciszkiewicz odpowiedziała, że plan dowozu dzieci i punkty 
zbiorcze są już opracowane. 
Radny Gładysz zapytał, czy dzieci mieszkające za przystankiem w Faustiance mogą korzystać 
z dowozu? 



Dyrektor BOOS odpowiedziała, że przy dowozie uczniów pod uwagę bierze się miejsce 
zamieszkania, a nie przystanek, z którego dzieci są zabierane, a podobna sytuacja dotyczy 
także dzieci z Młynów i Dalachowa – liczy się odległość w kilometrach. 
Sołtys wsi Chwiły powiedziała, by radni zrozumieli rodziców, którzy mają kłopot, gdyż 
muszą zawieźć dzieci do szkoły podstawowej i do średniej, urlopy się skończyły, jak rodzice 
mają sobie radzić z dowozami. 
Wójt powiedział, że gmina nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów mieszkańców. 
Radny Gładysz zapytał, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie mogłaby 
zwrócić jakiś kosztów, firma upadła, a my zostaliśmy z problemem. 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że należy poczekać do zakończenia zadania, 
z roszczeniami także należy poczekać do zakończenia zadania, należy podliczyć koszty  
i wtedy wystąpić z roszczeniem. 
Radny Gładysz powiedział, że gdybyśmy byli pewni, że GDDKiA zwróci nam koszty, to bus 
mógłby jeździć, należy wystąpić do GDDKiA z zapytaniem w tej sprawie. 
Radca prawny powiedziała, że należy w tej sprawie rozmawiać także ze Starostwem. 
Wójt powiedział, że firma remontująca drogę upadła, inwestorem jest jednak Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a dyrektor nie podejmie żadnej decyzji o generowaniu 
dodatkowych kosztów, dlatego nie warto występować z roszczeniami, by za 2-3 lata otrzymać 
może 2.000,- złotych. 
Przewodniczący rady zapytał, czy nie można byłoby włączyć oświetlenie na orliku od 2000 do 
2100 na trening LZS Bugaj? 
Wójt powiedział, że orlik długo jest otwarty, szkoły mają zajęcia do godz. 1400, później orlik 
jest dostępny dla innych grup, może LZS Bugaj dostosuje trening do godzin otwarcia orlika. 
Wójt zaprosił radnych na dożynki gminne i oficjalne otwarcie orlika, połączone z meczem 
piłki siatkowej oraz na uroczystą sesję Rady Gminy w dniu 1 września 2012 roku z okazji 
700-lecia wsi i parafii Żytniów. Poinformował, że zakończono przebudowę przedszkola  
w Dalachowie, remont gimnazjum i biblioteki w Rudnikach. 
Wójt powiedział, że był na festynie na Łazach, jest to nowe miejsce do integracji 
mieszkańców, dlatego chciałby zdopingować sołtysa i mieszkańców Dalachowa do ułożenia 
kostki wokół boiska, materiał został dostarczony i nie ma efektu, dyrektor szkoły także ma 
kostkę i można ją wykorzystać i ułożyć przy boisku. 
Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów o poparcie akcji – obywatelskiego projektu – nie  
obniżania dotacji dla samorządów, gdyż ciągle dokładają nam zadań, a nie rekompensują 
kosztów. 
Radna Kaczmarek zapytała, co będzie z budynkiem po starym przedszkolu, czy można liczyć, 
aby te środki były przeznaczone na potrzeby wsi? 
Wójt powiedział, że w adaptację nowego przedszkola gmina przeznaczyła środki, dlatego 
środki ze sprzedaży budynku wejdą do budżetu. 
Radny Sas powiedział, że 700-lecie Żytniowa to uroczystość trwająca 3 dni i planuje się je od 
dłuższego czasu, dowiadujemy się, że Dalachów planuje festyn, czy to prawda? 
Wójt odpowiedział, że była rozmowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dalachowie i nie będzie 
festynu. 
Radny Sas powiedział, że uzgadniamy z dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji terminy organizacji imprez, niestety Dalachów nie robi tego, organizują festyny, 
mimo że są już inne imprezy w gminie. 
Wójt odpowiedział, że próbowaliśmy już kierować organizacją imprez, ale nie sprawdza się 
to. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że można byłoby to ustalać odnośnie dużych imprez, ale nie 
do tych małych, miejscowych. 



Radny Gładysz zaprosił wszystkich na dożynki gminne i turn8iej sołectw, które odbędą się na 
Bobrowie. 
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. 1340 wypowiadając formułę „Zamykam XV sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


