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

która odbyła się w dniu  27 listopada 2012 roku 
w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    15 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, 
- Klepacz Apolonia i Groszek Tomasz – przedstawiciele firmy 

REMONDIS z Opola, 
- Matusiak Angelika mieszkanka wsi Jaworzno, 

   -   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, 
   -    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. 
Uwag i zmian do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Informacja na temat zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 
5. Podjęcie uchwały: 
   a/ w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę 
      radnych wybieranych w każdym okręgu – uchwała Nr XVIII/146/2012; 
   b/ w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
      granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych – uchwała Nr XVIII/147/2012; 
   c/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
      odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki – uchwała Nr XVIII/148/2012; 
   d/ w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
      ścieków – uchwała Nr XVIII/149/2012; 
   e/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XVIII/150/2012; 



   f/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” –  
       uchwała Nr XVIII/151/2012; 
   g/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu  
      Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach – uchwała Nr XVIII/152/2012; 
   h/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – uchwała Nr XVIII/153/2012; 
   i/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
      i zwolnień od tego podatku – uchwała Nr XVIII/154/2012; 
   j/ zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego  
      podatku – uchwała Nr XVIII/155/2012; 
   k/ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku  
      rolnego w 2013 roku – uchwała Nr XVIII/156/2012; 
   l/ w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  
      podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok – uchwała Nr  
      XVIII/157/2012. 
6. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 
7.  Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XVII sesji rady, która odbyła się w dniu 9 października  2012  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół Nr XVII/2012 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak i przewodniczący rady Edward Gładysz wręczyli list 
gratulacyjny i nagrodę Pani Angelice Matusiak, mieszkance wsi Jaworzno, za złapanie na 
„gorącym uczynku” włamywaczy. 
Pani Matusiak podziękowała za wyróżnienie. 
 
Ad pkt 4 – informacja na temat zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 
Wójt gminy powiedział, że rada gminy do końca roku musi przyjąć uchwały w sprawie 
odpadów, gdyż od 1 lipca 2013 roku gmina zajmuje się gospodarką odpadami na terenie 
gminy. Jest to bardzo trudna sprawa, stąd dziś przedstawiamy informację na ten temat oraz  
opinię specjalistów z firmy REMONDIS z Opola.  
Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi omówiła Apolonia Klepacz. Omówiła 
zadania gminy związane ze zmianą gospodarki odpadami. Powiedziała, że opłaty nalicza 
gmina, a wywóz odpadów zleca firmie wybranej w drodze przetargu. Opłaty można naliczać 
na 4 /cztery/ sposoby: 
- od osoby, 
- od m2 powierzchni nieruchomości, 
od ilości zużytej wody, 
- od gospodarstwa. 
Rada ustala stawki uzależniając ich wysokość, czy odpady są segregowane czy gospodarstwo 
nie prowadzi segregacji. Rada uchwala wzór deklaracji, która składana będzie przed 
naliczeniem opłaty oraz  w ciągu 14 dni od dnia zmiany danych zawartych w deklaracji. 
Zmiany w gospodarce odpadami następują, gdyż to gmina staje się właścicielem, odpadów i 
gmina musi je zagospodarować. Gmina odbiera odpady  od właścicieli i ma obowiązek ich 
zagospodarowania. By to realizować, muszą być podjęte stosowne uchwały. Poinformowała 
radnych o ustalonych przez ministerstwo normach odpadów segregowanych, które gmina ma 
obowiązek zebrać, by uniknąć kar. 



Wójt gminy podziękował za przekazanie informacji radnym i sołtysom. Decyzja w sprawie 
gospodarki odpadami musi być podjęta rozsądnie, gdyż koszty w całości pokrywają 
mieszkańcy i nie ma możliwości dopłat. 
Radny Szczerba zapytał, co z odpadami z pieców? 
Pani Klepacz Apolonia powiedziała, że są to odpady zmieszane i dajemy je do ogólnego 
pojemnika. 
Skarbnik gminy Polak Jan zapytał, czy u minister ustalając normy zbieranych odpadów, brał 
pod uwagę podział na gminy wiejskie i miejskie? 
Pani Klepacz Apolonia powiedziała, że jest taki podział, ale gminy muszą się odnosić do 
wartości GUS, normy obowiązują także przy odpadach biodegradowalnych, są to jednak 
wartości uśrednione. 
Radny Gładysz zapytał, co z osobami, które np. wyjeżdżają za granicę? 
Pani klepacz Apolonia powiedziała, że właśnie w składanej deklaracji określa się osoby 
zamieszkałe pod wskazanym adresem, a nie osoby zameldowane, ale to gmina określa sposób 
naliczania opłaty. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Wójt podziękował przedstawicielom firmy REMONDIS za przekazanie informacji o 
zmianach w systemie gospodarki odpadami. 
 
Ad pkt 5 
a/ podział gminy na okręgi wyborcze 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że termin podziału gminy na okręgi wyborcze upłynął  
w dniu 1 listopada, gmina nie podjęła uchwały, gdyż nie jest przekonany do żadnego z 
przedłożonych wariantów. Podziału może dokonać Komisarz Wyborczy w Opolu, jeżeli rada 
nie podejmie dziś uchwały.  
Proponowane zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze i dwa warianty proponowanego 
podziału omówiła podinspektor Elżbieta Baros. Proponowane warianty podziału stanowią 
załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego protokołu. 
Radny Sas powiedział, że Komisja Rewizyjna jest za przyjęciem II wariantu, w którym 
sołectwo Młyny przechodzi do obwodu w Dalachowie i jest w jednym okręgu z sołectwem 
Janinów i sołectwem Odcinek. 
Radny Szczerba powiedział, że rada powinna sama dokonać wyboru podziału gminy na 
okręgi wyborcze. 
Innych uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady powiedział, że przedłożone są dwa warianty podziału gminy na okręgi 
wyborcze i będzie głosowanie nad tymi wariantami. Przedstawił zasady głosowania: rada  
głosuje kolejno nad przedłożonymi wariantami, jeżeli w głosowaniu przejdzie wariant I, nie 
głosujemy już nad wariantem II, tylko nad uchwałą z I wariantem, jeżeli wariant I zostanie 
oddalony głosujemy nad uchwałą z II wariantem. 
Rada zaakceptowała sposób głosowania. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie I wariant podziału gminy na okręgi wyborcze. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 5 głosów 
   przeciw  - 6 głosów 
   wstrzymuję się - 4 głosy 
Przewodniczący rady stwierdził, że wariant I został przez radnych oddalony.  
„Za” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, Owczarek Andrzej,  
   Szczęsna- Kałwak Aneta, Wiatr Tadeusz. 
„Przeciw” głosowali radni: Mroczek Łukasz, Rychel Jan, Sas Adam, Stochniałek Jacek,  
    Szczerba Romuald, Włóka Mieczysław. 



„Wstrzymuję się” głosowali radni: Gładysz Edward, Marchewka Jarosław, Pinkosz 
Jarosław,  
     Strugała Marcin. 
Przewodniczący stwierdził, że głosowana będzie uchwała z II wariantem. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału Gminy 
Rudniki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 9 głosów 
   przeciw  - 5 głosów 
   wstrzymuję się  - 1 głos 
Uchwała Nr XVIII/146/2012 w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ich 
granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Mroczek Łukasz, Owczarek Andrzej, Pinkosz  
   Jarosław, Rychel Jan, Sas Adam, Stochniałek Jacek, Szczerba  
   Romuald, Włóka Mieczysław. 
„Przeciw” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, Marchewka  
    Jarosław, Szczęsna-Kałwak Aneta, Wiatr Tadeusz. 
„Wstrzymuję się” głosował radny Strugała Marcin. 
 
b/ podział gminy na obwody głosowania 
Wójt gminy powiedział, że konsekwencją podjętej uchwały w sprawie podziału gminy na 
okręgi wyborcze jest uchwała w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, gdyż 
sołectwo Młyny przechodzą z obwodu Nr 3 do obwodu Nr 4. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału Gminy 
Rudniki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 12 głosów 
   przeciw  -   2 głosy 
   wstrzymuję się  -   1 głos 
Uchwała Nr XVIII/147/2012 w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania 
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Mroczek Łukasz, Owczarek Andrzej, Pinkosz  
   Jarosław, Rychel Jan, Sas Adam, Stochniałek Jacek, Strugała Marcin,  
   Szczęsna-Kałwak Aneta, Szczerba Romuald, Wiatr Tadeusz,  
   Włóka Mieczysław. 
„Przeciw” głosowali radni: Klimas Wiesława, Marchewka Jarosław. 
„Wstrzymuję się” głosowała radna Kaczmarek Bogusława. 
 
c/ zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki nie 
zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 



   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVIII/148/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
Uwag, zapytań i wniosków 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 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVIII/149/2012 w sprawie dopłat do taryf  zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Uwag, zapytań i wniosków 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 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVIII/150/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” 
Uwag, wniosków i zapytań 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 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVIII/151/2012 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2012 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ zmiana uchwały w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki GOKSiR 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji  
w Rudnikach nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu  
i Rekreacji w Rudnikach 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 



   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVIII/152/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej 
pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach została podjęta 
jednogłośnie. 
 
h/ 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 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVIII/153/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
i/ stawki podatku od nieruchomości 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XVIII/154/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku została podjęta jednogłośnie. 
 
j/ stawki podatku od środków transportowych 
Radny Sas Adam, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w imieniu Komisji zgłosił wniosek  
o obniżenie podatku od środków transportowych w następujących pozycjach: 
1/ w tabeli IV liczba osi 2 dopuszczalna masa całkowita od 31 do 36 1660 – 2240, 
  liczba osi 2 powyżej 36t     1700 – 2280, 
  liczba osi 3 dopuszczalna masa całkowita od 33 t do 36 t 1665 – 2115, 
  liczba osi 3 powyżej  36 t do 40 t     1965 – 2440, 
  liczba osi 3  powyżej 40 t     2270 – 3015, 
  liczba osi 4 i więcej  do 36 t włącznie   2210 – 2340, 
  liczba osi 4 i więcej powyżej 36 t    2790 – 3020, 
2/ w tabeli VI liczba osi 2 dopuszczalna masa całkowita od 33 t do 36 1260 – 1600, 
  liczba osi 2 powyżej 36 t do 38 t    1475 – 2030, 
     liczba osi 2 powyżej  38 t     1700 – 2280, 
  liczba osi 3 powyżej 36 t do 38 t     1250 – 1690, 
  liczba osi 3 powyżej 38 t     1260 – 1720, 
  liczba osi 4 i  więcej do 36 włącznie    1665 – 1860, 
  liczba osi 4 i więcej powyżej 36 t    1850 – 2350 
Pozostałe stawki podatku bez zmian. Uzasadnił wniosek o obniżenie stawek  
Pozostałe komisje rady nie zgłosiły wniosków. 



Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że wzrost stawek podatku od środków transportowych jest 
proporcjonalny w stosunku do poprzednich stawek,  jednak co roku obniżamy stawki na 
wniosek radnego Sasa. Stwierdził, że stawki podatku o środków transportowych corocznie 
proponowane są przez jednego radnego, w latach przyszłych  proponowanie stawek jest bez 
sensu, stawki winien proponować radny Sas.  
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady powiedział, że w pierwszej kolejności rada głosować będzie nad 
stawkami  zaproponowanymi przez radnego Sas – wniosek dalej idący, jeżeli rada odrzuci 
stawki głosować będzie na projektem uwzględniającym stawki przedłożone przez wójta gminy. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie stawki proponowane przez Komisję Rewizyjną. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 5 głosów 
   przeciw  -  6 głosów 
   wstrzymuję się -  4 głosy 
Stawki zaproponowane przez Komisję Rewizyjną  nie zostały przyjęte przez radę. 
„Za” głosowali radni: Mroczek Łukasz, Sas Adam, Stochniałek Jacek, Szczerba Romuald,  
   Włóka Mieczysław. 
„Przeciw” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, Marchewka  
   Jarosław, Owczarek Andrzej, Rychel Jan, Szczęsna-Kałwak Aneta 
„Wstrzymuję się” głosowali radni: Gładysz Edward, Pinkosz Jarosław, Strugała Marcin, 
     Wiatr Tadeusz. 
Przewodniczący rady przedstawił poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku – stawki 
przedłożone w projekcie4 uchwały przez wójta gminy.  
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 12 głosów 
   przeciw  -   3 głosy 
   wstrzymuję się -   0 głosów  
Uchwała XVIII/155/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych  
i zwolnień od tego podatku została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława,  
   Marchewka Jarosław, Mroczek Łukasz, Owczarek Andrzej, Pinkosz  
   Jarosław, Rychel Jan, Stochniałek Jacek, Strugała Marcin, Szczęsna- 
   Kałwak Aneta, Wiatr Tadeusz. 
„Przeciw” głosowali radni: Sas Adam, Szczerba Romuald, Włóka Mieczysław. 
 
k/ cena żyta do obliczania podatku rolnego 
Przewodniczący Komisji Budżetu Rolnictwa i Ekologii radny Owczarek Andrzej, w imieniu 
Komisji zgłosił wniosek formalny o obniżenie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej 
podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 roku z kwoty 75,86 zł do kwoty 65,00 zł za 1 dt. 
Uzasadnił wniosek – cena adekwatna do ceny skupu żyta na terenie gminy. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz odczytał pismo Izby Rolniczej w Opolu nr BIR/4562/2012 
z dnia 22 listopada 2012 roku – Izba Rolnicza przychyla się do obniżki ceny żyta. 
Wójt gminy wystąpił do rady o obniżenie ceny żyta do kwoty 70 zł za dt /o 1 zł mniej niż w 
przedłożonym projekcie uchwały/. Powiedział, że rada podniosła stawki innych podatków, ale 
wnosi o obniżenie ceny żyta do kwoty70 zł za 1 dt – cena obowiązująca w 2012 roku. 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek zgłoszony 
przez  Komisję Budżetu Rolnictwa i Ekologii – 65 zł za 1dt żyta. 
Głosowało 15 radnych. 



Wynik głosowania za   - 11 głosów 
   przeciw  -   2 głosy 
   wstrzymuję się -   2 głosy  
Wniosek zgłoszony przez Komisję Budżetu Rolnictwa i Ekologii został przyjęty. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława,   
   Marchewka Jarosław, Mroczek Łukasz, Owczarek Andrzej,  
   Pinkosz Jarosław, Rychel Jan, Stochniałek Jacek, Szczęsna-Kałwak  
   Aneta, Wiatr Tadeusz. 
„Przeciw” głosowali radni: Szczerba Romuald, Włóka Mieczysław. 
„Wstrzymuję się” głosowali radni: Sas Adam, Strugała Marcin. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 roku. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 11 głosów 
   przeciw  -   2 głosy 
   wstrzymuję się -   2 głosy  
Uchwała Nr XVIII/156/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 
podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 roku została podjęta jednogłośnie. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława,   
   Marchewka Jarosław, Mroczek Łukasz, Owczarek Andrzej,  
   Pinkosz Jarosław, Rychel Jan, Stochniałek Jacek, Szczęsna-Kałwak  
   Aneta, Wiatr Tadeusz. 
„Przeciw” głosowali radni: Szczerba Romuald, Włóka Mieczysław. 
„Wstrzymuję się” głosowali radni: Sas Adam, Strugała Marcin. 
 
l/ program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie na 2013 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2013 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 11 głosów 
   przeciw  -   2 głosy 
   wstrzymuję się -   2 głosy  
Uchwała Nr XVIII/157/2012 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad pkt 6 – informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 
Informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych  przedstawił 
przewodniczący rady Edward Gładysz. Informacja /kserokopia/ stanowi załącznik Nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne 



przedstawił wójt gminy Andrzej Pyziak. Informacja stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad pkt 7  -  zapytania i wolne wnioski 
Wójt gminy Andrzej Pyziak poinformował radnych o wyróżnieniach, które otrzymała gmina: 
- przyznana przez Zarząd Województwa Opolskiego za wykorzystanie środków z PROW; 
- „Opolskie Euro” przyznaną przez Urząd Marszałkowski /głosowanie mieszkańców  
  Opolszczyzny/ . 
Wójt gminy poprosił radnych o podjęcie decyzji w sprawie budynku komunalnego w Rudnikach 
przy ul. Częstochowskiej /stary posterunek/. 
Radny Owczarek powiedział, że gmina nie powinna sprzedawać całego majątku. 
Radny Marchewka stwierdził, że budynek winien zostać sprzedany. 
Przewodniczący rady gminy powiedział, że decyzję należy pozostawić, by komisje mogły 
przedyskutować tą sprawę na komisjach rady i podjąć decyzję. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że przystępujemy do prac przy budowie elektrowni  
wiatrowych. Radnym i sołtysom przedstawił projekt budowy dróg dojazdowych do 
elektrowni wiatrowych – drogi będzie budować firma budująca elektrownie wiatrowe.  
Uwag do przedłożonego projektu budowy dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych nie 
zgłoszono. 
Radna Klimas powiedziała, że dobrze byłoby oświetlić przystanek autobusowy na Młynach, 
jest jednak problem, gdyż tam nie ma słupów. 
Wójt odpowiedział, że jest to problem, mimo że współpraca z Zakładem Energetycznym 
układa się dobrze. Do realizacji są obecnie dwa zadania: oświetlenie w Jaworznie i Jaworek 
Górny, dlatego niezbędna jest cierpliwość, zadanie to musi wejść do planowanych remontów, 
by gmina poniosła jak najmniejsze koszty, tym bardziej, że założenie tam jednej lampy to 
bardzo duży koszt. 
Radna Szczęsna-Kałwak zapytała, kiedy będzie oświetlenie na Odcinku (przy szkole)? 
Wójt odpowiedział, że jest to większe zadanie i wymaga czasu. 
Sołtys wsi Jaworzno wystąpiła o zrobienie przystanku PKS na pograniczu gminy Rudniki  
i Lipie, niezbędne jest jednak wykonanie zatoczki. 
Wójt powiedział, że zostanie zrobione rozeznanie w tej sprawie, gdyż jest to droga krajowa. 
Radny Pinkosz zapytał, co z przystankiem w Cieciułowie obok posesji Pana Wernera, który 
wnosi o postawienie wiaty, gdyż obecny przystanek ogranicza widoczność. 
Wójt odpowiedział, że decyzja należy do mieszkańców Cieciułowa, można postawić wiatę, 
ale mieszkańcy muszą o nią dbać i pilnować, aby nie została zniszczona.  
Sołtys wsi Cieciułów powiedziała, że przystanek autobusowy jest dobry i pozostawić tak jak 
jest obecnie. 
Radna Klimas wystąpiła o usytuowanie przystanku autobusowego na Łazach. 
Wójt powiedział, że autobusy przez Łazy jeżdżą okresowo, gdyż zamknięta jest droga 
krajowa na Praszkę, droga powinna być przejezdna do świąt. 
Radna Klimas podziękowała za przekazane środki na remont drogi na Łazach. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że droga krajowa przy gimnazjum w Rudnikach jest 
praktycznie nieprzejezdna w czasie deszczu – powstaje duża kałuża. 
Wójt odpowiedział, że sprawa została zgłoszona do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad w Opolu, wykonywane są obecnie analizy, jak to rozwiązać. 
Sołtys wsi Mirowszczyzny podziękował za parking obok szkoły w Jaworznie, ale należałoby 
go oświetlić. 
Wójt gminy powiedział, że remontu wymaga dach na budynku Urzędu Gminy, na następnej 
sesji rady zostanie przedstawiony projekt remontu. Poinformował także radnych i sołtysów, 
że następna sesja rady planowana jest na 11 grudnia 2012 roku o godz. 1200.  



Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 8  
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1600 wypowiadając formułę „Zamykam XVIII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


