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

która odbyła się w dniu  26 listopada 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, 
   -     Napieraj Iwona – zastępca wójta gminy 
   -     Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy,  

- Polak Jan - skarbnik gminy, 
- Borowiec Wiesława – radca prawny, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Oświaty Samorządowej  
      w Rudnikach, 
- Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
   -    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. 
Zmian do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ 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 2014 rok – uchwała  
      Nr XXVIII/229/2013; 
   b/ zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  
      i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,  
      a także kryterium i tryb przyznawania nagród – uchwała Nr XXVIII/230/2013; 
   c/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
      odprowadzanie ścieków w Gminie Rudniki – uchwała Nr XXVIII/231/2013; 
   d/ w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
      ścieków – uchwała Nr XXVIII/232/2013; 
   e/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” – uchwała  
      Nr XXVIII/233/2013; 
   f/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXVIII/234/2013; 
   g/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXVIII/235/2013. 
5.  Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2012 rok. 



6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XXVII sesji rady, która odbyła się w dniu 22 października 2013  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół  Nr XXVII/2013 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 
a/ program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Radny Marchewka zapytał, dlaczego w projekcie uchwały jest inna wysokość środków niż  
w przedłożonym projekcie budżetu na 2014 rok? 
Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak powiedziała, że w projekcie uchwały jest suma 
środków przeznaczonych na sport. 
Wójt Andrzej Pyziak stwierdził, że środki te nie muszą się bilansować. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady 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 2014 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVIII/229/2013 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 2014 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
b/ zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli 
Radna Kaczmarek zapytała o przyczynę zmiany regulaminu? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że  
w przedszkolu w Rudnikach są trzy oddziały przedszkolne, wprowadzona zostaje więc 
zmiana wysokości dodatku dla dyrektora do 100 uczniów, gdyż przy większej ilości dzieci 
dodatek powinien być wyższy. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb 
przyznawania nagród. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVIII/230/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  
do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 



c/ zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Radny Sas zapytał, dlaczego cena wody wzrasta o 6 groszy, a ścieków spada? 
Kubat Jolanta - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska – powiedziała, że cena wody i ścieków nie jest powiązana, gmina dąży do tego, 
by różne grupy odbiorców ponosiły takie same opłaty dodatkowe /opłaty abonamentowe, 
opłaty stałe/, stąd zmiana stawek. 
Wójt powiedział, że gmina nie liczy zysku, powodem zmniejszenia stawek za ścieki jest 
niższa cena za energie elektryczną /zakupiona grupowo/, zostały spłacone kredyty. 
Innych zapytań i wniosków 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 XXVIII/231/2013 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 XXVIII/232/2013 w sprawie dopłat do taryf  zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” 
Radna Klimas zapytała, gdzie będą usytuowane wiaty przystankowe, poprosiła o wyjaśnienie 
wzrostu kosztów rozbudowy oczyszczalni w Rudnikach oraz wystąpiła o omówienie 
dofinansowania do samochodu dla policji. 
Radny – podać przyczynę przeznaczenia środków na zakup samochodu dla policji, tym 
bardziej, że policja skupiła się tylko na łapaniu rowerzystów, a nie łapaniu przestępców czy 
kontroli t-rów. 
Wójt powiedział, ze środki zostaną przeznaczone na zakup nie oznakowanego samochodu, 
będą to m. In. środki wspólne kilku gmin. Wystąpił o przekazanie środków, a na sesję rady 
można zaprosić komendanta policji. 
Wójt powiedział, że wiaty będą usytuowane przy drodze krajowej na Praszkę – 5 sztuk, jedna 
wiata będzie w rezerwie.  
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że planowana była rozbudowa oczyszczalni ze 
środków własnych i pożyczki, po przetargu koszt jest niższy, więc gmina rezygnuje  
z pożyczki, zwiększając środki własne. 
Radny Sas zgłosił wniosek formalny – wycofanie z projektu uchwały z § 1 punktu 2 
dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu dla policji. 



Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że powinniśmy przyjąć uchwałę bez 
zmian, ponieważ ważny jest tutaj czas, a na następną sesję poprosimy komendanta i można 
będzie rozmawiać na temat współpracy policji z samorządem oraz na temat samochodu. 
Innych uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Sasa – wycofanie z uchwały  
z § 1 punktu 2. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   2 głosy 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że rada przyjęła zgłoszony wniosek. 
„Za” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, 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: Gładysz Edward, Marchewka Jarosław. 
Skarbnik gminy wniósł poprawki do uchwały i do załącznika do uchwały, w związku  
z przyjętym wnioskiem. 
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   - 13 głosów 
   przeciw  -   2 głosy 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVIII/233/2013 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych  
z budżetu w 2013 roku” została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, 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: Gładysz Edward, Marchewka Jarosław. 
 
f/ zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 
Skarbnik gminy Jan Polak wniósł poprawki do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok, w związku z przyjętym wnioskiem i wycofaniem 
środków i zakup samochodu dla policji. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   2 głosy 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVIII/234/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została 
podjęta. 
„Za” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, 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: Gładysz Edward, Marchewka Jarosław. 



g/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik gminy Jan Polak wniósł poprawki do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w związku z przyjętym wnioskiem  
i wycofaniem środków i zakup samochodu dla policji. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   2 głosy 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXVIII/235/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, 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: Gładysz Edward, Marchewka Jarosław. 
 
Ad pkt 5  
Informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych przedstawił 
przewodniczący rady Edward Gładysz. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Informację na temat oświadczeń pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych 
przedstawił wójt Andrzej Pyziak. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że należy składać sprawozdania z realizacji 
programu „Odnowa wsi”, poinformowała o szkoleniu organizowanym przez Lokalną Grupę 
Działania „Górna Prosna”. Przekazała informacje na temat „Opolskiej Karty Rodziny” – które 
rodziny mogą przystąpić do Opolskiej Karty Rodziny, jaką mogą mieć pomoc /określi to 
rada/, poprosiła o składanie uwag i wniosków na ten temat. 
Przewodniczący rady powiedział, że podany w informacji wiek osoby uznanej za seniora tj. 
65 lat jest zły, osoba 65-letnia jest osobą w wielu produkcyjnym, gdyż wiek emerytalny to 67 
lat. 
Zastępca wójta powiedziała, że można składać uwagi i wnioski, poprosiła radnych o 
zastanowienie się, czy gmina ma przystąpić do opolskiej Karty Rodziny. 
Radna Klimas zapytała, co zrobiono w sprawie wykonanego zjazdu z drogi krajowej na drogę 
gminną na Porąbkach. 
Sekretarz gminy powiedziała, że wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, 
odpowiedź została odczytana na poprzedniej sesji, na dziś nie ma innych wyjaśnień. 
Skarbnik gminy Jan Polak – mieszkaniec Porąbek- omówił problem związany ze zjazdem – 
zrobiono wysokie krawężniki  i zwężono drogę gminną. Powiedział także, że na 
skrzyżowaniu na Żytniów jest bardzo trudny skręt dla dużych samochodów od strony Rudnik, 
nie wycięto nawet krzewu ograniczającego tam widoczność. 
Wójt powiedział, że były uzgodnienia na etapie projektowania przebudowy drogi, na 
wprowadzone zmiany gmina nie miała wpływu, ale na następną sesję zostanie poproszony 
przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Opola. Wójt powiedział, że 
można będzie wtedy uzyskać także informacje na temat odpływu wody na ulicy Wieluńskiej. 



Sołtys wsi Julianpol wystąpił o wykoszenie pobocza drogi od szosy, zapobiegnie to 
zwiewaniu drogi przez śnieg oraz o interwencję w telekomunikacji w sprawie linii 
telefonicznej. 
Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej montowana są płotki przeciwśnieżne, ale zostanie na 
to zwrócona uwaga. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że należy uprzątnąć gałęzie, które zostały po czyszczeniu 
rowów na Odcinku. 
Radny Marchewka zapytał, czy warto inwestować w rozbudowę budynku komunalnego  
w Rudnikach /stary posterunek/, może należy sprzedać budynek a środki przeznaczyć na inny 
cel? 
Wójt odpowiedział, że decyzja nie została jeszcze podjęta, budynek po ośrodku  zdrowia jest 
już własnością gminy, planowane jest tam centrum usługowe, część ośrodka zdrowia zostanie 
przeznaczone na przedszkole /część obecnie zajmowana przez lekarza Bogatkę/, pozostaje do 
wykorzystania część po lekarz Urbańskiej. 
Wójt powiedział, że zakończono przebudowę ul. Piaskowej w Rudnikach i przekazał radnym 
podziękowania od mieszkańców. 
Sołtys wsi Jaworek zapytała, co z oświetleniem ulicznym na Jaworku? 
Wójt odpowiedział, że były rozmowy z Zakładem Energetycznym, ale na obecnych słupach 
nie zamontują lamp, trzeba będzie czekać na modernizację linii, można byłoby postawić 
drugą linię słupów, ale to nie jest dobre rozwiązanie. 
Radny Owczarek powiedział, że mieszkańcy Julianpola Parkiecie proszą o wykonanie 
remontu drogi, nawieziono kamienia, ale dziś już nic tam nie ma, poprosił, by wójt to miał na 
uwadze na przyszłość, dobrze byłoby zamontować tam 2 lampy oświetlenia ulicznego. 
Wójt odpowiedział, że remont jest do wykonania, ale z lampami jest większy problem. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że należy również pamiętać o oświetleniu drogi za szkołą  
w Dalachowie i na cmentarz. 
Radna Klimas powiedział, że należy zrobić oświetlenie na Młynach – tam gdzie jest nowy 
asfalt. 
Radny Sas powiedział, że na pieńkach też nie ma oświetlenia ulicznego. 
Wójt odpowiedział, że nie zawsze można wykonać oświetlenie uliczne, chodzi o słupy, ale 
jest więcej miejscowości, gdzie nie ma oświetlenia ulicznego. 
Radny Mroczek powiedział, że należy uprzątnąć groblę na drodze na Bugaju po czyszczeniu 
rowów. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 7 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1345 wypowiadając formułę „Zamykam XXVIII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


