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

która odbyła się w dniu  22 października 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, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 
- Zagórski Grzegorz – prezes Zarządu oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Rudnikach,  
- Olewińska Alina, Wolna Ewa, Kubik Barbara, Domański Grzegorz 

-  dyrektorzy szkół podstawowych, 
- Niedrygoś Dariusz - dyrektor gimnazjum, 
- Wójcik Barbara -dyrektor przedszkola, 
- przedstawiciele firmy ABX, 

   -    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 4d uchwały w sprawie przyjęcia do 
realizacji projektu p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych Gminy Rudniki”. 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 XXVI sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” – uchwała  
      Nr XXVII/225/2013; 
   b/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXVII/226/2013; 
   c/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXVII/227/2013; 
   d/ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych  
       Gminy Rudniki” – uchwała Nr XXVII/228/2013. 
5.  Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 – 2013. 



6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XXVI sesji rady, która odbyła się w dniu 27 września 2013  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół  Nr XXVI/2013 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 
a/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” 
Radna Klimas wystąpiła o podanie przyczyny zwiększenia środków na remont Urzędu Gminy  
i informację na temat rozliczenia zalania urzędu. 
Zastępca Wójta powiedziała, że remont Urzędu Gminy rozliczony jest zgodnie z zawartą 
umową, obecnie w ramach robót dodatkowych wykonywana jest wymiana instalacji 
elektrycznej w urzędzie i odnowa gabinetu wójta i sekretariatu oraz malowanie – jest to 
oddzielna umowa. Szkody wyrządzone zalaniem usuwane są w ramach ubezpieczenia 
umowy, gmina nie ponosi kosztów. 
Przewodniczący rady zapytał, którego budynku dotyczy rozbudowa budynku komunalnego? 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 
powiedziała, że zadanie to w wieloletniej prognozie finansowej buło ujęte już wcześniej, 
dotyczy budynku po starym posterunku przy ul. Częstochowskiej w Rudnikach. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono.  
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVII/225/2013 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych  
z budżetu w 2013 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ 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 15 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVII/226/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została 
podjęta jednogłośnie. 
 
c/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Radna Klimas zapytała, jaka będzie długość remontowanej drogi Rudniki – Jaworek oraz jaki 
będzie udział środków gminy? 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 
powiedziała, że remont będzie na odcinku 2000 m od Rudnik do Jaworku /do mostu/, remont 
obejmował będzie położenie nakładki asfaltowej, wykonanie rowów i poboczy, koszt 1 mln 
zł, udział gminy wynosi 25% wartości zadania. 



Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak powiedziała, że obecnie nie wiadomo czy będzie to 
robione w roku bieżącym, dokładna wartość zadania będzie znana po przetargu. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 15 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVII/227/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ przyj ęcie do realizacji projektu p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych  
   Gminy Rudniki”  
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 
powiedziała, że gmina może pozyskać środki na doposażenie oddziałów przedszkolnych  
w szkołach – 78 tys. zł na oddział, nie dotyczy to przedszkola w Rudnikach, wniosek został 
złożony, ze środków tych doposażymy oddziały przedszkolne i zostaną zmodernizowane 
toalety. 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa, gmina nie ponosi żadnych kosztów. 
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia do 
realizacji projektu p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych Gminy Rudniki”. 
Głosowało 15 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVII/228/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Doposażenie 
oddziałów przedszkolnych Gminy Rudniki” została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5 - Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 – 2013 
Informację na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 – 2013 
przedstawiła dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta 
Ciszkiewicz. Dane statystyczne przygotowane przez BOOS , dyrektorów szkół, dyrektora 
gimnazjum i dyrektora przedszkola stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Rada gminy przedstawioną informację przyjęła bez uwag. 
W dyskusji na temat dowozu uczniów i funkcjonowania oświaty zgłosili: 
Radny Rychel powiedział, że nastąpiło przekłamanie – kierowca firmy ABX powiedział, że 
kontrole autobusów nasłał radny Rychel, co jest nieprawdą. 
Szef firmy ABX potwierdził, że w dniu wyjazdu uczniów na zawody kierowca powiedział, iż 
kontrole nasłał radny Rychel.  
Radny Rychel powiedział, że wszyscy wiedzieli, iż kontrole będą, bo zgłaszali to rodzice 
uczniów. 
Szef firmy ABX powiedział, że sprawa powinna być wyjaśniona. 
Przewodniczący rady stwierdził, że sprawa winna być wyjaśniona pomiędzy kierowcą, firmą 
ABX oraz radnym Rychlem – rada tego nie rozstrzygnie.  
Radny Marchewka stwierdził, iż na poprzedniej sesji powiedział, że najważniejsze powinny 
być dzieci, a następnie firma, ale dzieci które przyjeżdżają jako pierwsze, odjeżdżają ostatnie. 



Zapytał, kto pisał specyfikację, czy trasy były uzgadniane i czy nie można było w specyfikacji 
narzucić pewnych spraw związanych z dowozem uczniów, kto podpisał umowę na 3 lata i 
dlaczego. 
Kierownik transportu firmy ABX Konrad Pastuła powiedział, że przetarg był na zakup 
biletów miesięcznych w ramach linii regularnych, nie tworzono linii specjalnych, jedynym 
warunkiem przetargu była cena i taka oferta została złożona. 
Radny Marchewka zapytał, kto pisał specyfikację? 
Dyrektor BOOS Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że przedmiotem przetargu był zakup 
biletów miesięcznych dla uczniów w ramach regularnych linii, a wójt informował radnych  
o obowiązku gminy na organizację transportu. Jeżeli w specyfikacji zostały by zapisane 
sprawy, o których mówi radny Marchewka, spowodowało by to, że utworzone będą linie 
specjalne, dlatego jedynym kryterium była cena biletów. Uczniowie dowożeni są w godzinach 
od 700 do 800, a odwożenia są niezwłocznie po zakończeniu zajęć, tylko na wniosek dyrektora 
szkoły w Dalachowie zmodyfikowano linię w Dalachowie. Powiedziała, że umowa została 
podpisana na 3 lata, gdyż w ciągu 3 lat gmina musi zorganizować transport regularny. 
Radny Szczerba zapytał, czy nie można pomóc tym dzieciom i stworzyć linię specjalną? 
Radny Owczarek stwierdził, że dzieciom z Julianpola i Jaworzna codzienna wycieczka nie 
jest potrzebna. 
Szef firmy ABX powiedział, że można utworzyć dodatkową linię regularną, ale są to 
dodatkowe koszty, które nie były liczone w specyfikacji. stwierdził, że uczniowie mogą 
jeździć wcześniej, ale bez opiekuna. 
Radna Kaczmarek zapytała, jak należy liczyć odległość od szkoły – czy dziecko jest 
uprawnione do bezpłatnego przewozu czy nie? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej powiedziała, że odległość liczona jest od 
miejsca zbiórki do szkoły. 
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rudnikach Dariusz Niedrygoś powiedział, że w ustawie 
zapisano „od domu do szkoły”, a nie od przy przystanku, gdyż tam dzieci nie mieszkają. 
Sporządzone zostały przez dyrektorów szkół listy uczniów uprawnionych do dowozu od 
przystanku do szkoły, konsultacji nie było, odbyło się tylko spotkanie z wójtem. Ponadto, na 
zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego zadano pytanie, czy można zmienić godziny 
dowozu uczniów  np. na egzaminy, rekolekcje, odpowiedziano, iż takie sytuacje nie są brane 
pod uwagę. 
Przewodniczący rady powiedział, że to nie gmina wymyśliła zmianę dowozu. 
Dyrektor Niedrygoś stwierdził, że nie było potrzeby zmieniać dowozu uczniów od razu,  
a warunki dowozu uczniów w specyfikacji do przetargu można było określić dokładniej. 
Przewodniczący rady powiedział, że za dwa lata gmina musi mieć linie regularne, musimy 
usprawnić to co już mamy, ustawodawca nie przewidział możliwości utworzenia linii 
regularnych i specjalnych. 
Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Dalachowie Grzegorz Domański zapytał, czy linię 
specjalną można uruchomić w każdym momencie? Powiedział, że nie zna warunków 
przetargu, ale czy gmina nie chciała za dużo oszczędzić? 
Przewodniczący rady zapytał, co mówią na to uczniowie? 
Radny Owczarek odpowiedział, że nie zna opinii uczniów, ale zmiana godzin dowozu 
uczniów, to wniosek rodziców. 
Dyrektor Gimnazjum Publicznego Dariusz Niedrygoś powiedział, że dawniej przewodniczący 
rady starał się o szkołę na Bobrowie by nie wozić dzieci, a dziś zmienia zdanie. 
Przewodniczący rady odpowiedział, że chodziło o uczniów 1-szej i 2-giej kasy, gdy było zbyt 
mało uczniów głosowała zamknięciem szkoły i dzieci do dziś są dowożone. 
Dyrektor Domański powiedział, że być może gmina źle sformułowała zapisy w specyfikacji. 



Radna Kaczmarek zapytała, czy istnieje możliwość objęcia dowozem dzieci nieuprawnionych 
do zakupu biletów miesięcznych? 
Radny Marchewka powiedział, że uczniowie są zmęczeni, wyjeżdżają z domu o 700 rano, a 
wracają po 1600. 
Przewodniczący stwierdził, że dziś znamy już problemy dowozu i należy postarać się je 
rozwiązać. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że dobrze byłoby, aby wszystkie dzieci były 
dowożone bezpłatnie i o jednej porze, niestety nie da się tego zorganizować. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 
wszyscy wiedzieli o zmianie systemu dowozu uczniów, o czym informował wójt, dziś pod 
nieobecność wójta zgłaszane są uwagi, do tematu należy wrócić po powrocie wójta. Poza tym 
uczniowie w szkole mają zapewnioną opiekę – są świetlice i pracownie komputerowe. 
Radny Stochmiałek powiedział, że dawniej uczniowie Żytniowa byli najdłużej w szkole, 
obecnie uczniowie Jaworzna i Julianpola, niestety nie uda się wozić wszystkich uczniów  
o jednej porze. 
Radna Szczęsna-Kałwak Aneta zapytała, czy dziecko jest uprawnione do bezpłatnego 
przewozu od domu do szkoły, czy od miejsca zbiórki do szkoły? 
Radca Wiesława Borowiec odpowiedziała, że zostanie to dokładnie przeanalizowane  
i przygotowana będzie informacja na ten temat. 
Radna Szczęsna-Kałwak Aneta zapytała, czy będzie plac zabaw przy nowym przedszkolu 
w Rudnikach? 
Zastępca wójta Iwona Napieraj odpowiedziała, że taki plac będzie. 
Zagórski Grzegorz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudnikach, odczytał  
i przedłożył przewodniczącemu rady pismo w sprawie dodatków do wynagrodzeń 
nauczycieli, w którym Związek wnosi o naliczanie dodatków od pobieranego prze 
nauczyciela wynagrodzenia, a nie od wynagrodzenia zasadniczego stażysty. 
Dyrektor BOOS Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że w styczniu 2013 roku Związek 
otrzymał projekt zmian w regulaminie wynagradzania i zmiany zostały zaakceptowane, 
uchwałą rady zmieniono regulamin, zgodnie z którym nauczyciele wyróżniający się mogą 
otrzymać wyższy dodatek.  
Zagórski Grzegorz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudnikach, zapytał, jak są 
traktowani  nauczyciele, którzy mają umowy w różnych szkołach – z jednej szkoły jedzie  
w delegację /opieka nad uczniami/, ale w drugiej bierze urlop bezpłatny – czy jest to zgodne  
z prawem, jeżeli jest jeden organ prowadzący? 
Radca prawny Wiesława Borowiec odpowiedziała, że są to dwa zakłady pracy, umowy  
z nauczycielem zawiera dyrektor szkoły. 
Przewodniczący rady zapytał, czy za zastępstwa dyrektor szkoły płaci innemu nauczycielowi? 
Dyrektor Gimnazjum Publicznego Dariusz Niedrygoś powiedział, że organ prowadzący łączy 
etaty na terenie gminy, ingeruje w liczbę godzin nauczyciela, ale gdy nauczyciel wyjeżdża 
zobowiązany jest brać urlop bezpłatny, nauczyciel reprezentuje i promuje gminę Rudniki. 
Skarbnik gminy Jan Polak zapytał, czy wyjeżdżający nauczyciele maja płacone 
wynagrodzenie z pozyskiwanych funduszy, czy wyjeżdżają w ramach tzw. wolontariatu? 
Dyrektor Niedrygoś odpowiedział, że nauczyciele nie mają płaconego wynagrodzenia. 
Skarbnik gminy powiedział, że sprawy poruszane nie są tematem sesji, rada nie rozwiąże 
problemu nauczycieli, być może należy powołać grupę roboczą, która pomoże rozwiązać te 
sprawy. 
Przewodniczący rady zapytał, czy nauczyciele w takim przypadku nie mają płaconej diety? 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dalachowie Grzegorz Domański powiedział, że nauczyciele 
zazwyczaj zatrudniani są w dwóch szkołach, nadzór ingeruje w to, ile nauczyciel może 
pracować, ale jak nauczyciel wyjeżdża, to w drugiej  musi brać urlop bezpłatny. 



Przewodniczący rady powiedział, że sprawy takie muszą być zgodne z prawem, rada nie 
rozstrzygnie takich problemów. 
Dyrektor Niedrygoś, dyrektor Gimnazjum Publicznego stwierdził, że dyrektor BOOS mówi 
ile to nadpłacane jest nauczycielom, stwierdził, że jest to manipulacja, gdyż nauczyciel 
pobiera wynagrodzenie za pracę, nie ma nadpłat. Zgodził się ze skarbnikiem gminy w sprawie 
powołania grupy roboczej, która zajęłaby się rozwiązaniem tych problemów. Zwrócił się do 
Komisji Oświaty o zorganizowanie takiego spotkania. 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że członkami grupie nie powinni być tylko nauczyciele 
i związki zawodowe,  by ustalenia były obiektywne. Zapytał także, kto płaci za zastępstwo 
nauczyciela, który jest w delegacji? Stwierdził, że wiele sesji rady organizowanych jest celem 
wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na oświatę. 
Dyrektor Gimnazjum Dariusz Niedrygoś powiedział, że wiele projektów planowanych jest 
wcześniej i gmina zawsze jest o tym informowana. 
Skarbnik gminy powiedział, że realizacja projektów przez szkoły pociąga za sobą koszty, nie 
ma nic za darmo, gmina dopłaca do oświaty. 
Przewodniczący rady powiedział, że w ubiegłym roku na projekty wydano 300 tys. zł -  ile 
środków przeznaczono na wynagrodzenia? 
Dyrektor Domański powiedział, że realizowane projekty to w większości tzw. projekty 
miękkie, nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe, nauczyciele otrzymują wynagrodzenie 
zgodnie z Kartą Nauczyciela. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz stwierdził, że nauczycielom przysługują wszystkie 
uprawnienia i dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela, tylko gmina nie otrzymuje całości 
środków  na oświatę. 
Dyrektor gimnazjum powiedział, że z takiej sytuacji winni się tłumaczyć posłowie i senatorowie. 
Przewodniczący rady powiedział, że nauczyciele maja tzw. „godziny karciane”, dlaczego 
związki zawodowe nic nie zrobiły, dlaczego nauczyciele pracują te godziny za darmo? 
Dyrektor Niedrygoś powiedział, że nauczyciele to taka grupa społeczna, że zrobią to co 
muszą. 
Grzegorz Zagórski, przedstawiciel związków zawodowych, powiedział, że nauczyciele 
mogliby strajkować nie przeprowadzając np. egzaminów, ale co wtedy? 
Dyrektor szkoły w Dalachowie Grzegorz Domański powiedział, że nie tylko gmina Rudniki 
dopłaca do oświaty, dopłacają wszystkie gminy, nie można tu nikogo obwiniać. 
Dyrektor gimnazjum powiedział, że w Polsce jest ponad 62 tys. gimnazjów, gimnazjum  
w Rudnikch jest w czołówce o największej liczbie uczniów w oddziale, w miastach są szkoły 
specjalne, w rudnickim gimnazjum 10 % uczniów winno mieć zajęcia specjalne, a może 
korzystać z takich zajęć tylko 45 minut w tygodniu, są też uczniowie , którzy  wymagają 
szczególnej opieki. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że klasa 
sportowa była w szkole w Dalachowie, gdy uczniowie skończyli szkołę, dyrektor gimnazjum 
oświadczył, że nie będzie „segregował” uczniów i nie utworzył klasy  sportowej, ale gdy 
groziły zwolnienia, to wystąpił o utworzenie takiej klasy. 
Przewodniczący rady zapytał, co to są zajęcia świetlicowe? 
Dyrektor Niedrygoś powiedział, że są to zajęcia w ramach tzw. godzin „karcianych”. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dalachowie Grzegorz Domański powiedział, że w powiecie 
szkoły, tak jak w naszej gminie, zarabiają środki i są one od razu przekazywane do szkoły,  
w gminie Rudniki dyrektorzy występują o przekazanie tych środków. 
Skarbnik gminy powiedział, że środki wypracowane przez szkoły wracają w całości do szkół. 
Innych uwag, zapytań i wniosków dotyczących oświaty nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady podziękował dyrektorom szkół i przedstawicielowi związków 
zawodowych za udział w sesji. 



Ad pkt 6  -  zapytania i wonne wnioski 
Przewodniczący rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o realizacji 
budżetu gmina za I półrocze 2013 roku. 
Uwag nie zgłoszono. 
Radna Klimas zaapelowała o natychmiastowe podjęcie działań w sprawie zjazdu na 
Porąbkach, gdyż nic się robi w tej sprawie, a jest wąsko i niebezpiecznie. 
Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak powiedziała, że gmina występowała do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu w sprawie zjazdów na Porąbkach i na Olesno, 
jest odpowiedź, że wszystko zostało wykonane prawidłowo, będą dalsze interwencje o poprawę 
stanu bezpieczeństwa.   
Radny Marchewka powiedział, że przy bramce na boisku „Orlik” w Rudnikach jest zbyt słabe 
oświetlenie, należy zrobić badania i poprawić. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedział, że badania były wykonane, ale oświetlenie 
zostanie sprawdzone. 
Przewodniczący rady zgłosił wniosek o przeznaczenie w budżecie gminy środków na drogę 
na Starym Bugaju – druga linia zabudowy. 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że do budżetu nie wprowadza się samej nazwy drogi, 
tylko cyfry, powinna być opracowana dokumentacja, będą określone kwoty, wtedy można 
zadanie wprowadzić do budżetu. 
Radny Sas zgłosił wniosek formalny o opracowanie w 2014 roku dokumentacji technicznej na 
remont drogi Żytniów – Chwiły i drogi na Starym Bugaju /druga nitka zabudowy/. 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Wniosek w sprawie opracowania w 2014 roku dokumentacji na remont drogi Żytniów –
Chwiły i drogi na Starym Bugaju został  przyjęty jednogłośnie. 
Uwagi odnośnie dróg zgłosili: 
- przewodniczący rady – położyć nawierzchnię asfaltową na drodze przez wieś na  
  Brzezinach; 
- radna Klimas – w miejscowości Faustianka także jest druga linia zabudowy, także  
  należałoby wyremontować drogę, by  mogły wjeżdżać samochody odbierające odpady. 
Sołtys wsi Faustianka powiedział, że na mapach nie ma takiej drogi, ale dobrze byłoby się nad 
tym zastanowić. 
Przewodniczący rady powiedział, że mieszkaniec Żytniowa p. Sykulski na grunty przy drodze 
powiatowej na Olesno,  zwrócił się o pomoc w sprawie drzew /topola,/ rosnących przy drodze 
na całej długości pola i uregulowanie odpływu wody z pola. 
Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak powiedziała, że zostały złożone wnioski do powiatu, 
m.in. wystąpiono o wycinkę drzew przy tej drodze, wycinka drzew prowadzone jest 
sukcesywnie przez powiat, ale wniosek zostanie ponowiony. 
Przewodniczący rady zapytał, kiedy wszyscy mieszkańcy będą mieli kosze na odpady, nie sa 
rozwożone, a s na byłej bazie SKR. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedział, że było spotkanie z firmą Remondis, wszyscy 
mieszkańcy gminy mają mieć kosze ko końca października, a kosze znajdujące się na byłej 
bazie SKR są uszkodzone. 
Radny Mroczek powiedział, że straż w Cieciułowie ma pomysł zagospodarowania stawu przy 
szkole w Cieciułowie, czy można się starać o środki. 
Skarbnik gminy odpowiedział, że straż winna się w tej sprawie zgłosić się do wójta. 



Przewodniczący rady zapytał, ile kosztował remont dachu na szkole w Cieciułowie. 
Sekretarz gminy odpowiedziała, że w budżecie na to zadanie przeznaczono 65 tys. zł., środki 
wykorzystano w całości. 
Radna Kaczmarek zapytała, kto powoła zespół w sprawie oświaty? 
Przewodniczący rady stwierdził, że taki zespół powinien powołać wójt, mimo iż  Komisja 
Oświaty także została do tego zobowiązana. Zaproponował, by  z rozwiązanie problemów 
oświatowych zaczekać do powrotu wójta, który obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na termin rozpatrzenia spraw oświatowych, zgłoszony 
przez przewodniczącego rady.  
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 7  
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1555 wypowiadając formułę „Zamykam XXVII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
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