
Protokół Nr XX/2013 
z XX sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  8 stycznia 2013 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, 
   -    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 XIX sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ w sprawie planu pracy rady i stałych komisji rady na 2013 rok – uchwała  
      Nr XX/168/2013; 
   b/ zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  
      za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
      częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania –  
      uchwała Nr XX/169/2013; 
   c/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
      Alkoholowych na 2013 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013  
      rok – uchwała Nr XX/170/2013; 
   d/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XX/171/2013; 
   e/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr XX/172/2013; 
   f/ zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki –  
      uchwała Nr XX/173/2013; 
   g/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr XX/174/2013; 
   h/ zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu  
      Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach – uchwała Nr XX/175/2013; 
  i/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok – uchwała Nr XX/176/2013. 
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji.  
 



 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XIX sesji rady, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2013  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół Nr XIX/2012 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 
a/ pan pracy rady i stałych komisji rady na 2013 rok 
Plany pracy stałych komisji rady na 2013 rok przedstawili przewodniczący komisji. 
Wójt Andrzej Pyziak wystąpił do: 
- Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ekologii o uwzględnienie w planie pracy komisji spotkań  
  z przedstawicielami spółek wodnych – sprawy te mają duże znaczenie dla mieszkańców  
  gminy, 
- Komisji Rewizyjnej o dokonanie analizy podatku od środków transportowych – przy 
  ustalaniu podatku od środków transportowych są różne, niepotrzebne dyskusje. 
Radny Sas powiedział, że jest taki punkt zapisany w planie pracy komisji na 2013 rok. 
Plan pracy rady na 2013 rok przedstawił przewodniczący rady. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planu pracy 
rady gminy i stałych komisji rady na 2013 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XX/168/2013 w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2013 
rok została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
b/ szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
   usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  
   zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Zając powiedziała, że na komisjach 
rady przedłożono projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, 
a w porządku obrad jest zmiana uchwały. Wystąpiła do radnych o przyjęcie uchwały 
przedłożonej na posiedzeniach komisji.  
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności    za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności    za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XX/169/2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności    
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 



częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania została 
podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
c/ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na 2013  
    rok i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok  
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XX/170/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
d/ uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik gminy przedłożył radnym nowy projekt  uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej i wystąpił o przyjęcie dziś przedłożonego projektu. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz odczytał uchwałę nr 513/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2012 roku – pozytywna opinia  
przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudniki.   
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XX/171/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została 
podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
e/ zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że pożyczka w wysokości 485.000,- złotych zostanie 
przeznaczona na kanalizację wsi Dalachów. 
Uwag, wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XX/172/2013 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
f/ zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że zwiększana jest wysokość kredytu /pożyczki,  



w uchwale z 27 grudnia 2011 roku planowano kredyt /pożyczkę zaciągnąć w 2012 roku  
w wysokości 338.000,- złotych, w przedłożonym projekcie kredyt / pożyczkę planuje się 
zaciągnąć w latach 2013  - 2014 w wysokości 887.000,- złotych. 
Uwag, wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XX/173/2013 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
g/ zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że pożyczka w wysokości 400.000,- złotych zostanie 
przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rudnikach. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XX/174/2013 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
h/ zmiana uchwały w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu  
   Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach   
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu  
i Rekreacji w Rudnikach nie zgłoszono. 
Przewodniczący 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 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XX/175/2013 zmieniająca uchwałę  
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu  
i Rekreacji w Rudnikach została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
i/ uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok 
Skarbnik gminy przedłożył radnym nowy projekt  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2013 rok i zwrócił się o dokonanie poprawek w załączniku nr 7 – w rozdziale 60017 
– drogi wewnętrzne w poz. 1 jest zapis „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Młyny – Odcinek” a winno być „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łazy Młyny” 
i wystąpił o przyjęcie dziś przedłożonego projektu i poprawki. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz odczytał uchwałę nr 512/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie opinii  



o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2013 r. -  opinia 
pozytywna.   
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2013 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2013 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XX/176/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
Ad pkt 5  - zapytania i wolne wnioski 
Wójt gminy powiedział, że w roku bieżącym będzie przetarg na kanalizację w Dalachowie. 
Stwierdził, że większe rzeczy są zrobione, ale nie potrafimy sobie poradzić z rozwojem 
gospodarczym gminy, mamy tereny inwestycyjne i nic się nie dzieje. Teren po byłym SKR w 
Rudnikach jest zagospodarowany, ale już po raz kolejny bezskutecznie ogłaszamy przetarg na 
żwirownię  
w Żytniowie, zainteresowanie nieruchomościami jest małe np. budynek po przedszkolu  
w Dalachowie też stoi pusty. Powiedział, że wcześniej sugerował, aby teren za cmentarzem  
w Rudnikach przygotować na niedrogie działki budowlane, niestety nie udało się to, właściciele 
gruntu żądają ogromnych cen za grunt, albo nie chcą sprzedać, dlatego sprawa stanęła  
w miejscu. 
Wójt powiedział, że należy podjąć decyzję w sprawie budynku po starym posterunku – albo 
zlecamy projekt, albo wybieramy inne rozwiązanie. 
Radna Klimas powiedziała, że na posiedzeniu Komisji była dyskusja na ten temat, najlepszym 
rozwiązaniem będzie sprzedaż budynku. 
Wójt stwierdził, że budynek po starym posterunku znajduje się w centrum Rudnik i wcześniej 
czy później będzie miał znaczenie. Na parterze mogłyby być pomieszczenia na działalność 
gospodarczą, a znajdzie się ktoś, kto wynajmie pomieszczenia, a  na piętrze mieszkania 
socjalne. Na mieszkania socjalne można pozyskać środki na repatriantów. 
Radny Owczarek powiedział, że budynek zawsze można sprzedać, dlatego popiera pomysł 
wójta.  
Przewodniczący rady zapytał, co to są mieszkania socjalne? 
Wójt odpowiedział, że będą to mieszkania komunalne do wynajęcia, to rozwiązanie nie 
przyniesie dużych zysków, gdyż remont będzie wynosił ok. 1 mln zł do 1,5 mln zł, a zyski  
będą niższe. 
Radny Sas powiedział, że nie jest za remontem, może należy zburzyć budynek i zrobić parking. 
Wójt odpowiedział, że to nie jest dobry pomysł, bo osoby prowadzące działalność winny mieć 
parkingi, tak jak to zrobiła radna Klimas przy swoim sklepie. Poza tym, rozbiórka budynku nie 
jest taką prostą sprawą, gdyż tam mieszkają ludzie, którym należałoby zapewnić mieszkania na 
stałe, a nie tylko na czas remontu. 
Radny Marchewka powiedział, że wcześniej była mowa o remoncie przedszkola, może 
wybudować nowe przedszkole a w starym zrobić mieszkania. 
Wójt stwierdził, że przedszkole można przenieść do gimnazjum. 
Przewodniczący rady powiedział, że może na budynku wystarczy zrobić tylko remont dachu. 
Wójt odpowiedział, że budynek wymaga gruntownego remontu. 
Przewodniczący powiedział, że jest za sprzedażą budynku, może ktoś kupi i zrobi coś dobrego 
pod działalność gospodarczą, czynsz będzie i za te środki można będzie kupić ziemię  



i wydzielić działki budowlane. 
Wójt odpowiedział, że za budynek po przedszkolu w Dalachowie gmina chce 150.000,- zł, nie 
ma jednak chętnych, a tu się mówi, że przyjdzie ktoś z pieniędzmi. 
Wójt poinformował radnych, że będą zmieniane tzw. „uchwały śmieciowe”, gdyż będą 
zmiany w ustawie o gospodarce odpadami. Poinformował także radnych o przewidywanych 
zmianach w przewozie uczniów. 
Przewodniczący rady zapytał, co będzie z sezonem sportowym na boisku w Cieciułowie? 
Wójt odpowiedział, że prezes LZS Bugaj otrzymał pismo w tej sprawie. 
Radny Owczarek powiedział, że droga gminna w Julianpolu pod lasem na pograniczu z gminą 
Lipie wymaga żwirowania, mieszkańcy będą pisać pismo w tej sprawie. 
Wójt odpowiedział, że przekaże sprawę inspektorowi ds. drogownictwa Panu Łukaszowi Wicher. 
Radny Sas powiedział, że mieszkańcy Jelonek pytają, kiedy będzie robiona droga na Jelonki, 
mija już rok i nic się nie dzieje na tej drodze? 
Wójt odpowiedział, że sytuacja finansowa powiatu oleskiego jest bardzo trudna, drogi są 
przez gminę zgłaszane, ale jaki będzie efekt nie wiadomo. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że  
w szkole w Jaworznie od 3 miesięcy mają swoje lokum harcerze, drużynę prowadzi Pani 
Kupka-Kucharska, harcerze sami zrobili harcówkę, drużyna liczy 40 osób, są to dzieci  
z terenu całej gminy, a Pani Kupka-Kucharska drużynę prowadzi społecznie. 
Wójt stwierdził, że to działanie pokazuje, jaki jest potencjał, gdy ktoś się potrafi tym zająć, że 
można zrobić coś z niczego. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 6   
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1335 wypowiadając formułę „Zamykam XX sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


