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

która odbyła się w dniu  2 lipca 2013 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, 
   -    Polak Jan - skarbnik gminy, 

-    Nowakowska-Fałat Beata – pracownik Urzędu Gminy 
   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecny na sesji radny Pinkosz Jarosław – 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 przedłożonego porządku obrad zgłosił wójt – wystąpił o wprowadzenie do 
porządku obrad, jako punkt 4e, podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa  
w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Uzasadnił wprowadzenie uchwały – 
gmina przez kilka lat członkostwa nie uzyskała żadnych korzyści, płaci tylko składki. 
Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę porządku. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z przyjętą zmianą: 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały 
   a/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia  
      „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno” – uchwała  
      Nr XXIV/211/2013; 
   b/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXIV/212/2013; 
   c/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” –  
       uchwała Nr XXIV/213/2013; 
   d/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXIV/214/2013; 
   e/ w sprawie rezygnacji z członkostwa w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 
uchwała Nr XXIV/215/2013.  
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XXIII  sesji rady, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2013  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół  Nr XXIII/2013 został przyjęty jednogłośnie -14 głosami „za”. 



Ad pkt 4 
a/ zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork.  
    Kluczbork – Namysłów – Olesno” 
Radna Kaczmarek zapytała, czy porozumienie będzie obejmowało dowóz dzieci do szkoły? 
Wójt gminy powiedział, że porozumienie będzie zawarte, by móc pozyskiwać środki unijne, 
gdyż kończą się środki bezpośrednio otrzymywane przez gminy np. na drogi gminne, 
porozumienie nie ma ram formalno-prawnych, ale dany obszar winien wykazać, że wnioski o 
dofinansowanie będą służyć większemu regionowi, na dziś nie ma rozmów o kosztach, nie 
przystępując do porozumienia pozbawiamy się możliwości pozyskiwania środków unijnych. 
Odn. dowozu uczniów – ogłoszony jest przetarg – uczniowie będą mieć bilety, a przewoźnik 
będzie mógł zabierać inne osoby, pierwszeństwo będą miały dzieci. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. 
Kluczbork – Namysłów – Olesno”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIV/211/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – 
Olesno” 
 
b/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik gminy powiedział, że zmiana przedłożonej radnym w materiałach na sesję 
wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest otrzymaną dotacją w wysokości 300 zł, 
jednak musi to zostać wprowadzone do prognozy.  
Radna Klimas wystąpiła o podanie przyczyny zwiększenia środków na odpady oraz kto 
wygrał przetarg na wywóz odpadów? 
Nowakowska-Fałat Beata powiedział, że przetarg wygrała firma REMONDIS z Opola,  
w przetargu uczestniczyły dwie firmy, oferta jest wyższa niż środki zabezpieczone w 
budżecie, stąd zwiększenie środków, by można było zawrzeć umowę. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że po przetargu prowadzone były rozmowy z firmą, 
REMONDIS zapewnił, że w ciągu dwóch tygodni zostaną dostarczone kosze, a odpady 
umieszczone w workach zostaną odebrane od mieszkańców. 
Radna Klimas powiedziała, że część mieszkańców ma kosze z firmy z Opola a część  
z Częstochowy – co będzie z koszami? 
Wójt od[powiedział, że jest to ta sama firma, kosze pozostaną. 
Radna Kaczmarek zapytała, czy będą wyższe stawki dla mieszkańców w związku z wyższą 
ceną firmy? 
Wójt odpowiedział, że powinno się to bilansować, ale na dziś strata nie jest duża, trudno 
powiedzieć dziś co będzie, być może stawki wzrosną, ale mogą również się zmniejszyć. 
Wójt poinformował radnych, że na cmentarzach będą po dwa pojemniki o pojemności 1100 
litrów, opłata miesięczna to 130 złotych od 2-óch koszy, a przedsiębiorcy którzy złożyli 
wypowiedzenia muszą to wycofać, można to zrobić telefonicznie. 
Radny Rychel zapytał, czy wysypisko gminne jest zamknięte? 
Wójt odpowiedział, że wysypisko jest zamknięte, ale w wyjątkowych przypadkach będziemy 
przyjmować śmieci, by nie trafiały do rowu lub lasu, kontaktować się w takich przypadkach 
należy z kierownikiem sekcji komunalnej. 
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono. 



Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIV/212/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ plan inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku 
Radna Kaczmarek zapytała, dlaczego zmniejszamy środki zewnętrzne, a zwiększamy własne 
na zadaniu „Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie”? 
Wójt odpowiedział, ze wiele rzeczy finansowanych ze środków zewnętrznych wypada, ale 
trzeba zrobić wiele innych, na które nie ma dofinansowania, dlatego jest zmniejszenie 
środków zewnętrznych i zwiększenie środków własnych. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIV/213/2013 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2013 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2013 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2013 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIV/214/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
e/ rezygnacja z członkostwa w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że gmina nie ma żadnych korzyści z członkostwa  
w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, składka roczna wynosi 800 złotych, biorą 
materiały promocyjne na targi, ale przez kilak lat nie ma z tego nic. 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rezygnacji  
z członkostwa w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIV/215/2013 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Opolskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej została podjęta jednogłośnie. 



Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
 
Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że na Bobrowie są dwa bezpańskie psy  
i poprosił i interwencję w tej sprawie. 
Rady Marchewka zapytał, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesłała do 
gminy projekt odn. ul. Wieluńskiej w Rudnikach? 
Wójt odpowiedział, że gmina posiada operat wodnoprawny, projektu jeszcze nie ma. 
Radny Szczerba zapytał, kiedy jest planowane zakończenie przebudowy remizy OSP w 
Jaworznie? 
Wójt powiedział, że obowiązuje termin zgodnie z umową – do końca lipca. 
Przewodniczący rady zaprosił radnych na Międzynarodowe Zawody Drwali na Bobrowie, 
które odbędą się  w dniach 6 – 7 lipca 2013 roku. Zwrócił się także do radnych o utworzenie 
drużyny do gry o puchar Wójta Gminy Rudniki w piłce nożnej. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 6 
 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1245 wypowiadając formułę „Zamykam XXIV sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


