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

która odbyła się w dniu  9 października 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, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

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

w Rudnikach, 
- Belka Stanisław – wicestarosta, 

   -    sołtysi według załączonej listy obecności, 
   -   Wójcik Barbara - dyrektor Przedszkola Publicznego w Rudnikach, 
   -   Olewińska Alina dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieciułowie, 
   -   Kubik Barbara – dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworznie, 
   -   Wolna Ewa – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żytniowie, 
   -   Domański Grzegorz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dalachowie, 
   -  Niedrygoś Dariusz – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rudnikach, 
   -   Zagórski Grzegorz – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 
       w Rudnikach. 
Nieobecny radny Mieczysław Włóka – 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. 
Zmian do przedłożonego porządku nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XVII sesji rady. 
Głosowało 14 radnych. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za” przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała 
        Nr XVII/140/2012; 
   b/ w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w „Planie  
      wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących” – uchwała Nr XVII/141/2012; 
   c/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” –  
       uchwała Nr XVII/142/2012; 
   d/ w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Żytniów – uchwała Nr  XVII/143/2012; 
   e/ w sprawie udzielenia dotacji na remont szpitala w Oleśnie – uchwała Nr XVII/144/2012; 



   f/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – uchwała Nr XVII/145/2012. 
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011 – 2012. 
6.  Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XV sesji rady, która odbyła się w dniu 21 sierpnia 2012  roku i protokołu  
z XVI uroczystej sesji rady, która odbyła się w dniu 1 września 2012 roku nie zgłoszono. 
Protokoły Nr XV/2012 i Nr XVI/2012   zostały przyjęte jednogłośnie -14 głosami „za” . 
 
Ad pkt 4 
a/ 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. /nieobecny podczas głosowania radny Sas Adam/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVII/140/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
 
b /zmiana „Planu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” oraz „Planu wieloletnich  
    przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wydatków bieżących”  
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 /nieobecny podczas głosowania radny Sas Adam/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVII/141/2012 w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć 
inwestycyjnych” oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie 
wydatków bieżących” została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ 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   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 



Uchwała Nr XVII/142/2012 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2012 roku” została podjęta jednogłośnie. 
d/ przyznanie dotacji dla OSP w Żytniowie 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że dotacja będzie przeznaczona na dofinansowanie 
zakupu zestawu hydraulicznego, faktura jest wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną  
w Żytniowie, dlatego gmina dofinansuje zakup zestawu udzielając jednostce dotacji. 
Radny Sas powiedział, że sprzęt jest już na stanie OSP i był już używany, trzeba tylko 
zapłacić fakturę. 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji dla OSP w Żytniowie. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVII/143/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Żytniowie została pojęta 
jednogłośnie. 
 
e/ przyznanie dotacji na remont szpitala w Oleśnie 
Radny Owczarek zapytał, skąd kwota dotacji 2.000,- zł? 
Skarbnik gminy odpowiedział, że wysokość dotacji została określona przez gminę. 
Wójt gminy powiedział, że szpital wystąpił o pomoc finansową, czy do wszystkich gmin nie 
wiadomo, gmina Radłów takie pismo otrzymała, szpital ma sponsora na zakup wykładziny, 
ale trzeba wykonać nowe wylewki, nasze środki przeznaczone będą na wykonanie nowych 
posadzek w salach na oddziale wewnętrznym. 
Sekretarz gminy, radna powiatowa, Marianna Krzykawiak wystąpiła do rady o przyznanie 
dotacji, gdyż szpital planuje remont bloku operacyjnego i większość środków jest 
gromadzona na ten cel. 
Radny Sas powiedział, że gmina udziela pomocy finansowej na zakup karetki, na remont, a 
praca szpitala jest fatalna, kolejki do specjalistów ogromne, a lekarze w szpitalu przyjmują 
prywatnie. 
Krzykawiak Marianna, sekretarz gminy powiedziała, że wszelkie uwagi na temat pracy 
szpitala należy zgłaszać na piśmie do dyrektora szpitala. 
Radna Klimas powiedziała, że nie jest to wina szpitala, tylko Narodowego Funduszu Zdrowia, 
który ogranicza liczby kontraktów. 
Wójt Andrzej Pyziak stwierdził, że zawierana liczba kontraktów, nie do końca jest z winy 
Narodowego Funduszu Zdrowia, szpitale specjalizują się w określonych usługach, liczą na 
środki uzyskane z wykonanych zabiegów ponad limit zawartych kontraktów. Powiedział, że 
przyznana dotacja będzie wykorzystana na konkretny cel, poprawimy częściowo warunki  
w szpitalu, do którego trafią mieszkańcy naszej gminy. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia dotacji 
na remont szpitala w Oleśnie. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   1 głos  /radny Sas Adam/ 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVII/144/2012 w sprawie udzielenia dotacji na remont szpitala w Oleśnie 
została podjęta. 
 



f/ 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 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVII/145/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011 – 2012 
Przewodniczący rady powitał obecnych na sesji dyrektorów jednostek oświatowych gminy, 
prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudnikach  oraz wicestarostę Stanisława 
Belkę. 
Informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011-2012 omówiła dyrektor 
Biura Obsługo Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz.. Omówiła 
inwestycje w oświacie, koszty kształcenia ucznia, koszty ogrzewania placówek oświatowych, 
demografię /liczba uczniów ciągle spada/, sukcesy osiągane przez uczniów, wyniki nauczania 
w poszczególnych placówkach oraz  wynagrodzenia nauczycieli, które reguluje Karta 
Nauczyciela. Materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Wójt gminy powiedział, że liczba dzieci ciągle spada i raczej się to nie zmieni, jeżeli będą 
klasy z małą liczbą uczniów, to będą klasy łączone np. w szkole w Cieciułowie. Stwierdził, że 
organy prowadzące szkoły niewiele mogą, a tylko muszą, wynagrodzenia są z góry określone 
i gmina nie ma na to wpływu, nie liczą się wyniki, gdyż określa to Karta Nauczyciela. Wyniki 
nauczania pokazują, że gimnazja, które były tak krytykowane mają rację bytu, uczniowie ze 
wszystkich szkól podstawowych osiągają dobre wyniki, gimnazjum wydobywa ze wszystkich 
uczniów to, że wyniki nauczania się wyrównują. 
Radny Szczerba zapytał, dlaczego tak spadła ocena uczniów na egzaminie? 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworznie Barbara Kubik powiedziała, że klasa była bardzo 
grzeczna, ale słaba, taki wynik był spodziewany. 
Radny Owczarek zapytał, czy gmina dopłaca do dzieci przedszkolnych wożonych przez 
rodziców do Krzepic i Zajączek, co będzie z pomieszczeniami po przedszkolu oraz czy w 
przyszłym roku 4-ltaki będą miały miejsce w przedszkolu? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że jeżeli 
dzieci wożone są do przedszkola niepublicznego, gmina dopłaca część kosztów, jeżeli jest to 
przedszkole publiczne, gmina nie dopłaca nic, Odn. pomieszczeń po przedszkolu – decyzja 
należy do rady.  
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że są zapowiedzi rządu, że dzieci młodsze mają być objęte 
opieką przedszkolną , rząd planuje dołożyć gminom środki na tworzenie dodatkowych 
oddziałów, jak będą środki utworzymy oddziały, bo warunki lokalowe posiadamy, ale nie 
byłoby problemu z młodszymi dziećmi, gdyby 6-latki poszły do szkoły. 
Radny Owczarek zapytał, czy to prawda, że w Jaworznie jest zasada – gdy pracuje jeden  
z rodziców dziecko przyjmowane jest do przedszkola, co z rolnikami? 
Ciszkiewicz Elżbieta dyrektor BOOS w Rudnikach powiedziała, że o przyjęciu do 
przedszkola decyduje statut przedszkola, a w statucie nie ma takiego zapisu, statut uzgadniany 
jest z rodzicami. 
Dyrektor Szkoły w Jaworznie powiedziała, że statut jest na stronie internetowej szkoły. 



Wicestarosta Oleski Stanisław Belka stwierdził, że zmiany w oświacie są bardzo trudne, gdyż 
gminy i powiaty obliguje Karta Nauczyciela i wpływ mają bardzo silne związki zawodowe.  
Powiedział, że młodzież z terenu gminy Rudniki jest dobrze wykształcona, o czym świadczy 
opinia szkół średnich, wyniki jakie osiągają uczniowie ulegają wahaniom, ale tak bywa. 
Omówił osiągnięcia szkół średnich powiatu oleskiego. 
Wójt powiedział, że obecnie jest moda na tzw. szkoły mundurowe, młodzież chodzi w 
mundurach, bo nikt im tego nie narzuca, tak samo jest z 6-latkami, jak nie będzie obowiązku, 
to dzieci pójdą do szkoły. 
Radna Klimas zapytała, czy to prawda, że dzieci przyprowadzone do przedszkola wcześniej, 
czekają do godziny 8-mej? 
Dyrektor przedszkola Barbara Wójcik powiedziała, że od godz. 800 do godz. 13 dzieci nie 
płacą za pobyt w przedszkolu, dlatego godziny są przestrzegane, tym bardziej, że rodzice 
którzy płacą za godziny ponadwymiarowe się oburzają, dlaczego oni płacą, a inni nie. 
Zagórski Grzegorz prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudnikach zapytał, czy 
będzie podwyżka wynagrodzenia dla pracowników Biura Obsługi Oświaty Samorządowej? 
Wójt odpowiedział, że pracowników biura nie obejmuje Karta Nauczyciela i nie ma 
obowiązku podwyższania wynagrodzenia, pracownicy biura i urzędu gminy traktowani są 
równo, podwyżek nie było. 
Radny Gładysz zapytał, co wpłynęło na tak niskie wyniki egzaminu w Jaworznie? 
Domański Grzegorz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dalachowie, powiedział, że szkoły 
winny osiągać średnią w nauczaniu, ale w szkołach z większą ilością uczniów łatwiej 
utrzymać tą średnią, w małych szkołach jest o to trudniej. 
Dyrektor Gimnazjum Publicznego Dariusz Niedrygoś powiedział, że wyniki egzaminów  
nie oddają w całości wyników pracy szkoły, wyniki osiągane przez szkoły podstawowe  
w ostatnich latach były wysokie w stosunku do średniej wojewódzkiej, chociaż szkoły  
w miastach mają inne możliwości. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że jest to wynik porównawczy, wynik w roku bieżącym jest 
niższy, należy to analizować i szukać rozwiązań. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dalachowie powiedział, że jeżeli szkoła przez dłuższy czas 
osiąga niski wynik nauczania, wtedy Kuratorium Oświaty zleca kontrolę szkoły. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że dyrektor gimnazjum wie, jacy będą 
uczniowie, co będzie robił, by uczniowie mieli dobre wyniki? 
Dyrektor Gimnazjum Publicznego Niedrygoś Dariusz powiedział, że wyniki nauczania będą 
za 3 lata, obowiązkiem nauczyciela jest uczyć, ale przede wszystkim do gimnazjum nie 
przychodzi wynik sprawdzianu, tylko uczeń, który ma się w szkole dobrze uczuć i uczyć się. 
Przewodniczący rady zapytał, jak dobierani są uczniowie klas w gimnazjum? 
Dyrektor Niedrygoś Sariusz powiedział, że opracowany jest program doboru uczniów  
w klasach i omówił zasady tworzenia klas w gimnazjum. 
Radna Klimas podziękowała dyrektorom jednostek oświatowych i nauczycielom za 
kształcenie dzieci. 
Innych zapytań i uwag na temat oświaty nie wniesiono. 
 
Ad. pkt 6  -  zapytania i wone wnioski 
Przewodniczący rady powiedział, że radni otrzymali informację o przebiegu wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi i wnioski do 
przedłożonej informacji. 
Wniosków, zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za”, przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2012 roku 



Sołtys wsi Julianpol zapytał, kiedy będzie zrobiony chodnik w Julianpolu od stacji PKP do 
Szarek? 
Wójt odpowiedział, że jest to droga krajowa, na którą gmina nie ma wpływu, chodnik  miał 
być robiony po zakończeniu remontu drogi krajowej Rudniki – Praszka, zakończenie remontu 
drogi na Praszkę planowane jest na lipiec 2013 roku, kiedy będzie chodnik w Julianpolu – 
trudno powiedzieć. 
Radny Owczarek powiedział, że mieszkańcy planują protest, gdyż Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Opolu nie odpowiada na kierowane do nich pisma, zostanie 
skierowane tylko jeszcze jedno pismo z podpisami mieszkańców. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, kiedy będzie oznaczony mostek  
w Cieciułowie? 
Wójt odpowiedział, że zostanie to zrobione w najbliższym czasie. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że została zmodernizowana linia wysokiego napięcia 
w Cieciułowie i w najbliższym czasie zostanie zlikwidowany słup na boisku sportowym, 
planowana jest budowa lokali usługowych przy ośrodku zdrowia w Rudnikach i utworzenie 
inkubatora przedsiębiorczości. 
Wójt wystąpił do rady z zapytaniem, co robić z budynkiem komunalnym w Rudnikach przy 
ulicy Częstochowskiej, w którym jest sklep mięsny, zakład fryzjerski i lokale komunalne 
/mieszkają dwie rodziny/, a budynek jest w bardzo złym stanie. Stwierdził, że dobrze byłoby 
wyremontować budynek lub wybudować nowy, koszty będą duże, ale czy dobrze jest 
wszystko sprzedawać, można byłoby zrobić budynek 2-kondygnacyjny, na parterze usługi, na 
piętrze lokale komunalne. Powiedział, że gdyby gmina sprowadziła rodzinę z Kazachstanu 
otrzymałaby środki w wysokości 300 tys. złotych. Poprosił radę o podjęcie decyzji. 
Radny Marchewka powiedział, że budynek należy sprzedać i wybudować nowe przedszkole  
w Rudnikach, przy boisku szkolnym. 
Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie, przy tej liczbie urodzeń, będzie miejsce na 
przedszkole przy gimnazjum. 
Radna Klimas powiedziała, że w gminie są potrzeby na lokale komunalne, dlatego nie należy 
sprzedawać, chociaż koszty będą duże.  
Radny Szczerba powiedział, że budynek ma służyć mieszkańcom gminy i nie sprowadzać 
repatriantów.  
Sołtys wsi Mirowszczyzny zapytał, kiedy będzie remontowana droga na Mirowszczyźnie do 
Śleziaka? 
Wójt odpowiedział, że to droga szutrowa, planowany jest remont tej drogi od strony drogi 
krajowej, ale w pierwszej kolejności będzie remontowana droga na Julianpolu, remont w 
dwóch etapach – I etap od drogi krajowej do Owczarka, droga Łazy –Młyny oraz droga 
Jelonki – Prosna, poza tym wcześniej od remontu drogi na Mirowszczyźnie planowana jest 
budowa drogi w Jaworznie Bankowym /za torem/.  
Radny Owczarek powiedział, że drogę na Julianpolu należy jak najszybciej zrobić całą, gdyż 
w innej sytuacji mieszkańcy powiedzą, że radny zrobił drogę do siebie. 
Wójt Andrzej Pyziak odpowiedział, że zostanie zrobione wszystko, by drogę wyremontować 
w całości i to jak najszybciej, ale gmina ma także inne wydatki – planowana jest budowa 
kanalizacji w Dalachowie oraz przystępujemy do budowy przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków. 
Radny Szczerba zapytał, kiedy będzie remont strażnicy i oświetlenia w Jaworznie? 
Wójt odpowiedział, że remont strażnicy będzie, przygotowywany jest przetarg na wybór 
wykonawcy, a w sprawie oświetlenia nie można dziś określić dokładnie terminu. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 



Wicestarosta Stanisław Belka zaprosił radnych, sołtysów i gości na wystawę lokalnych 
produktów spożywczych „Zielony koszyk”, która odbędzie się w hali sportowej przy Zespole 
Szkół w Oleśnie ul Sądowa 2 w dniu 11 października 2012 roku w godz. od 1000 do 1800. 
 
  
Ad pkt 7  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1440 wypowiadając formułę „Zamykam XVII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


