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

która odbyła się w dniu  27 września 2013 roku 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach 

 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    15 radnych według załączonej listy obecności, 
   -     Napieraj Iwona – zastępca wójta gminy 
   -     Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy,  

- Polak Jan - skarbnik gminy, 
- Borowiec Wiesława – radca prawny, 
- Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
- Wicher Łukasz – inspektor ds. drogownictwa, 

   -    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. 
Zmianę do przedłożonego porządku obrad zgłosiła zastępca wójta Iwona Napieraj.  
Wystąpiła o wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt 4e i 4d uchwał: 
- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu – projekt  
  Nr XXVI/223/2013,  
- uchwała w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – projekt Nr XXVI/224/2013. 
Uzasadniła wprowadzenie projektów uchwał na sesję rady. 
Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszoną zmianę. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXVI/220/2013; 
   b/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXVI/221/2013; 
   c/ w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rudniki - uchwała Nr XXVI/222/2013; 
   d/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu - uchwała Nr  
      XXVI/223/2013,  
   e/ uchwała w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg  
      Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - uchwała  Nr XXVI/224/2013. 
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji.  
 
 



Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XXV sesji rady, która odbyła się w dniu 23 sierpnia 2013  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół  Nr XXV/2013 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 
a/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniająca uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  
Głosowało 13 radnych /nieobecni podczas głosowania radni Owczarek Andrzej i Sas Adam/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVI/220/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 
Skarbnik gminy Polak Jan powiedział, że zostały pozyskane środki przez Gimnazjum 
Publiczne w Rudnikach na wymianę młodzieży, naukę języków obcych i promocję gminy, 
jest to projekt długotrwały, środki należy wprowadzić do budżetu. Powiedział, że zwiększeniu 
ulegają w budżecie środku na stypendia. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2013 rok. 
Głosowało 13 radnych /nieobecni podczas głosowania radni Owczarek Andrzej i Sas Adam/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVI/221/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
c/ rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Rudniki 
Przewodniczący rady powiedział, że w dniu 24 czerwca 2013 roku Wojewoda Opolski 
przekazał skargę Izabeli Kubickiej na działalność Wójta Gminy Rudniki. Przewodniczący 
odczytał treść skargi i poinformował, że skarga była rozpatrywana na posiedzeniach komisji 
rady. Przewodniczący rady powiedział, że zebrał cały materiał w sprawie i odczytał m.in. 
pismo z dnia 22 sierpnia 2012 roku nr GKR.7011.2.2012, które gmina kierowała do Izabeli  
i Krzysztofa Kubickich na udostępnienie części nieruchomości i zawarcie umowy korzystania 
z nieruchomości. 
Radny Szczerba zapytał, czy pisma poszły do wszystkich mieszkańców? 
Głos zabrała Jolanta Kubat, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, mówiąc, że pismo tej samej treści było skierowane nie tylko do Państwa 
Kubickich, ale też do innych mieszkańców, których dotyczyła sprawa zajęcia ich gruntów pod 
budowę drogi.  Powiedziała, że droga budowana była nie tylko ze środków własnych gminy, 
ale także ze środków pozyskanych z zewnątrz. Gmina otrzymała pozytywne odpowiedzi od 
mieszkańców, jedna osoba nie wyraziła zgody na zajęcie nieruchomości,  Państwo Kubiccy 
nie złożyli żadnego oświadczenia, więc gmina uznała, że wyrażają zgodę. Po wybudowaniu 
drogi Państwo Kubiccy oświadczyli, że gmina bez ich zgody zajęła część nieruchomości. 



Kierownik Referatu powiedziała, że gdyby Państwo Kubiccy odpowiedzieli na pismo i nie 
zgodzili się na zawarcie umowy korzystania z nieruchomości, droga zostałaby 
przeprojektowana i pominięto by tę nieruchomość. Obecnie Państwo Kubiccy żądają 
jednorazowego odszkodowania w wysokości 5.000,00 zł i 200,00 zł rocznie czynszu za 
zajęcie części nieruchomości , a jest to około 2m2 działki. 
Radny Owczarek powiedział, że nikt szkody Państwu Kubickim nie wyrządził, nie został 
zniszczony ani płot ani siano, studnie  są w granicach rowu, który był już wcześniej, a po 
pomiarach okazało się, że część rowu i studzienki znajdują się na nieruchomości Państwa 
Kubickich, a mostek został odbudowany i odszkodowanie nie należy się. 
Przewodniczący rady powiedział, że rada nie rozwiązuje problemu, rozpatruje skargę na 
wójta, rozwiązanie sprawy należy do kompetencji wójta. Jednocześnie stwierdził, że żądana 
kwota odszkodowania jest bardzo duża i winien te 2m2 zajętej nieruchomości wycenić biegły. 
Radca prawny powiedziała, że nie zawsze można najpierw wydzielić i kupić część 
nieruchomości pod inwestycje gminne, gdyż korzystanie z różnych źródeł finansowania  
z zewnątrz wymusza na gminie dostosowanie się do terminów wskazanych w umowach  
o pozyskanie tych środków. Przepisy pozwalają gminie na uzyskanie zgody od właścicieli 
nieruchomości zajętych pod inwestycje, stąd pismo i wzór umowy. Pani Jolanta Kubat 
powiedziała, że pisma o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości części właścicielom 
przekazano za pośrednictwem sołtysa, pozostałym właścicielom, w tym do Państwa 
Kubickich, wysłano listem poleconym, potwierdzeniem na to jest książka nadawcza. 
Mieszkańcy odpowiedzieli pozytywnie na pismo gminy, za wyjątkiem jednego, który 
negatywnie odpowiedział na pismo. Od Państwa Kubickich nie przyszła żadna informacja. 
Gminie zależało na skorzystaniu z finansowania tej inwestycji z zewnątrz, a więc gmina 
uznała, że jest to milczące przyzwolenie Państwa Kubickich na zajęcie części ich 
nieruchomości, a właściwie niewielkiego pasa gruntu. Państwo Kubiccy są oburzeni, że nie 
otrzymali odpowiedzi na swoje pismo, co jest nieprawdą, gdyż z korespondencji wynika, że 
odpowiedź otrzymali. 
Radny Owczarek, przewodniczący Komisji Rolnictwa Budżetu i Ekologii, powiedział, że 
Komisja szczegółowo zajmowała się skargą i w imieniu Komisji zgłosił wniosek o uznanie 
skargi na nieuzasadnioną, uznając wyjaśnienia gminy za wystarczające. 
Radca prawny powiedziała, rada podejmując uchwałę ocenia tylko, czy wójt naruszył prawo  
czy nie. 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady stwierdził, że zgłoszono jeden wniosek o uznanie skargi za 
nieuzasadnioną  i poddał go pod głosowanie. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że rada przyjęła wniosek Komisji Rolnictwa Budżetu  
i Ekologii i będzie głosować uchwałę, w treści której uznaje skargę za nieuzasadnioną,  
z przyczyn podanych w protokole z sesji. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Wójta Gminy Rudniki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 



Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXVI/222/2013 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy Rudniki została jednogłośnie przyjęta i Rada Gminy Rudniki skargę 
uznała za nieuzasadnioną. 
 
d/ udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kubat Jolanta  
powiedziała, że środki przeznaczone zostaną na remont drogi powiatowej Rudniki – Bobrowa 
na odcinku Rudniki – Jaworek. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 
Głosowało 14 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Owczarek Andrzej/. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVI/223/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ przystąpienie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II    
   Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kubat Jolanta  
powiedziała, że program ma na celu poprawę bezpieczeństwa dróg i spójności dróg, 
planowane jest z tych środków dokończenie drogi z Mirowszczyzny do drogi krajowej nr 42 – 
droga nie będzie poszerzana, remont będzie prowadzony na istniejącym stanie drogi. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia 
do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność – Rozwój. 
Głosowało 14 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Owczarek Andrzej/. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
Radna Klimas powiedziała, że zjazd z drogi gminnej na Porąbkach na drogę krajową jest 
bardzo niebezpieczny i wąski. 
Wicher Łukasz – inspektor ds. drogownictwa – powiedział, że w 2011 roku projekt 
przebudowy drogi krajowej był uzgadniany w innym kształcie, nie ma jeszcze odpowiedzi  
z Dyrekcji Dróg Krajowych, a wykonawca powiedział, że zjazd został wykonany zgodnie z 
projektem, sprawdzimy, czy nasze uzgodnienia dotyczą tego projektu. 
Sekretarz gminy powiedziała, że problem postaramy się rozwiązać, a uwagi gminy zostaną 
uwzględnione. 
Radna Klimas zapytała, na jakim etapie jest przebudowa drogi ulica Piaskowa? 
Inspektor ds. drogownictwa Wicher Łukasz powiedział, że 4 października będzie otwarcie 
ofert, droga jest w istniejących granicach, zwężenia będą do ok. 3 m, ale nie były zabierane 
działki na poszerzenie drogi, tylko Pan Szczęsny przekazał nieodpłatnie część działki na 
zjazd.  



Radny Włóka powiedział, że przy zjeździe z drogi krajowej na drogę gminną na Chwiły 
zostały zasypane rowy oraz został zlikwidowany przystanek autobusowy na „Żytniówce”. 
Inspektor ds. drogownictwa Wicher Łukasz powiedział, że będzie w tej sprawie interwencja 
do Dyrekcji Dróg Krajowych. 
Radna Kaczmarek zapytała, czy będą usuwane pęknięcia na drodze na Odcinku i zostanie 
wykonane oznakowanie drogi. Zgłosiła sprawę drzew na drodze Odcinek – Łazy, gdyż 
drzewa rosną na drodze, a droga jest na terenie prywatnym. 
Inspektor ds. drogownictwa Wicher Łukasz powiedział, że pęknięcia i oznakowanie drogi na 
Odcinku ma być wykonane w październiku, odn. usunięcia drzew to sprawa jest w trakcie 
realizacji, trwają uzgodnienia ze Starostwem. 
Radna Szczęsna Kałwa zapytała na jakim etapie jest budowa drogi z Dalachowa na Grabową? 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kubat Jolanta  
powiedziała, że jest opracowana dokumentacja, ale czekamy na przyznanie środków. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że gmina jest na drugim miejscu w rezerwie, jak 
po przetargach będą środki, to będą przyznane też dla naszej gminy. 
Radny Szczerba zapytał, czy jest planowany remont drogi krajowej od ronda w Jaworznie na 
Julianpol? 
Zastępca wójta Napieraj Iwona odpowiedziała, że nie ma terminu, Dyrekcja Dróg Krajowych 
jest na etapie budowy budżetu na przyszły rok. 
Sekretarz gminy Krzykawiak Marianna powiedziała, że pismo w sprawie remontu drogi 
zostało wysłane do Dyrekcji Dróg Krajowych. 
Uwagi dotyczące dróg gminnych zgłosili: 
1/ sołtys wsi Mirowszczyzna – usunąć dziurę na drodze obok szkoły, 
2/ radny Mroczek -  usunąć dziury na zakręcie drogi z Bugaja Starego na drogę  
      powiatową z Cieciułowa do Żytniowa, dobrze byłoby postawić  
      tam balustradę,  
   - zebrać pobocza na drodze w Cieciurowie /droga unijna/, 
   - obciąć gałęzie na zakręcie na drodze powiatowej a Nowym Bugaju, 
   - uzupełnić znaki odn. tonażu, 
3/ radny Pinkosz – poprawić drogę na Brzezinach Cieciułowskich. 
Inspektor ds. drogownictwa Wicher Łukasz powiedział, że budujemy drogi, by jeździły 
samochody, na czterech drogach będzie ograniczenie tonażu, trzeba jednak uzyskać zgodę 
dróg krajowych lub starostwa. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że gimbus ze względu na stan techniczny miał być wycofany, 
a dalej wozi dzieci do szkoły – dlaczego? 
Przewodniczący rady powiedział, że był przetarg na dowóz dzieci, firma otrzymuje 50% 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, jest to taniej dla gminy, gimbus, którego koszt remontu 
przekraczał wartość pojazdu,  oddano firmie, która go remontuj. 
Radna Szczęsna – Kałwa powiedziała, że można nasłać kontrolę transportową, by sprawdzić 
stan pojazdów. 
Radny Marchewka powiedział, że uczniowie nie są na pierwszym miejscu, priorytetem są 
koszty firmy, np. dzieci z Julianpola przywożone są pierwsze, a odjeżdżają jako ostatnie. 
Radny Szczerba powiedział, że mieszkańcy wystąpili do Biura Obsługi Oświaty 
Samorządowej o zmianę godzin dowozu. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że sprawdzimy, czy trasy dowozu są zgodne z 
uzgodnieniami. 
Radny Szczerba zapytał, czy będą środki w wysokości 100 tys. zł na remont korytarzy  
w Szkole Podstawowej w Jaworznie? 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że można będzie odpowiedzieć po uchwaleniu 
budżetu gminy na 2013 rok. 



Radna Kaczmarek stwierdziła, że trzeba będzie rozstrzygnąć sposób opłaty za dowóz dzieci, 
czy prawidłowe jest liczenie odległości od przystanku do szkoły – czy to jest prawidłowe? 
Radny Marchewka powiedział, że dzieci nie są traktowane równo np. dzieci z Jelonek są 
dowożone do szkoły, a dzieci z Łazów nie, na Jelonki autobus jeździ specjalnie. 
Sekretarz gminy powiedziała, że przewoźnik dojeżdża na istniejące przystanki, są to linie 
regularne. 
Radny Marchewka powiedział, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty dzieci nie powinny 
płacić, gmina nie powinna kierować się orzeczeniami Sądu Administracyjnego. Zapytał, ile 
gmina zaoszczędziła środków na zmianie systemu dowozu? 
Radny Stochmiałek zapytał, ile dzieci płaci za bilety, może należy im to zrekompensować? 
Przewodniczący rady powiedział, że będzie sesja oświatowa, wtedy uzyskamy odpowiedź na 
wszystkie pytania. 
Radny Rychel powiedział, że należy uregulować bieg „rzeki widmo” w Rudnikach, gdyż po 
opadach podmywa posesje, czy gmina robi coś w tej sprawie. 
Sołtys wsi Odcinek zapytała, kiedy będą informacje z numerami domów na Odcinku oraz czy 
będzie nawiezione coś drobnego na kamień wysypany na drodze. 
Inspektor ds. drogownictwa Wicher Łukasz powiedział, że tabliczki będą , a droga będzie 
zakończona po wykonaniu kanalizacji. 
Sołtys wsi Cieciułów zapytała, co dalej dzieje się z przystankiem w Cieciułowie? 
Inspektor ds. drogownictwa Wicher Łukasz powiedział, że nigdy nie była planowana 
likwidacja tego przystanku, Duszyńscy, na posesji których stoi większa część przystanku, nie 
wyrażają zgody na rozbiórkę, ale właścicielem posesji jest ich syn, z którym będziemy się 
kontaktować. 
Radny Pinkosz powiedział, że mieszkańcy obawiają się iż Pan Werner nie wyrazi zgody na 
postawienie przystanku na swojej posesji, a na przystanek przychodzą i uczniowie i 
mieszkańcy Cieciułowa, bilety są tańsze, a drugi przystanek w Cieciułowie jest na żądanie. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj poinformowała radnych, że gmina podpisała deklarację 
przystąpienia do porozumienia dla Karty Rodzin Wielodzietnych, konkretna umowa będzie 
podpisana później, będzie to pomoc dla rodzin wielodzietnych. Powiedziała, że gmina 
przystąpiła do programu e-PUAP, jest to projekt realizowany wspólnie z powiatem,  
85% środków jest z Unii Europejskiej, 15% środków gminy, wartość projektu to 300.000 zł, 
program realizowany będzie przez 5 lat. 
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 XXVI sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


