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

która odbyła się w dniu  18 grudnia 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, 
-     Kubicki Tomasz – komendant Komendy Powiatowej Policji  
      w Oleśnie, 
-    Chrzęstek Bogusław – komendant Komisariatu Policji w Praszce, 
-    Derechowski Jerzy – przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg  
     Krajowych i A7utostad w Opolu, 

   -    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 zgłosił wójt gminy. Wystąpił o wprowadzenie do 
porządku jako punkt 6k – projekt Nr XXIX/246/2013 - podjęcie uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. 
Uzasadnił wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. 
Rada wprowadzenie zmiany przyjęła jednogłośnie. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Ocena stanu dróg gminnych i krajowych na terenie gminy. 
5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie. 
6. Podjęcie uchwały: 
   a/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
      Alkoholowych na 2014 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 
      rok – uchwała Nr XXIX/236/2013; 
   b/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” – uchwała  
      Nr XXIX/237/2013;   
   c/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXIX/238/2013; 
   d/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXIX/239/2013; 
   e/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok – uchwała Nr XXIX/240/2013; 
   f/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu – uchwała  
      Nr XXIX/241/2013 



   g/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzepice – uchwała Nr XXIX/242/2013; 
   h/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXIX/243/2013; 
   i/ w sprawie planu pracy rady i stałych komisji rady na 2014 rok - uchwała Nr XXIX/244/2013; 
   j/ w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza  
      Zdzieszowic – uchwała Nr XXIX/245/2013; 
   k/ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia  
      podatku rolnego na 2014 rok – uchwała Nr XXIX/246/2013. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XXVIII sesji rady, która odbyła się w dniu 26 listopada 2013  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół  Nr XXVIII/2013 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 -  Ocena stanu dróg gminnych i krajowych na terenie gminy 
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jerzy Derechowski 
podziękował za zaproszenie na sesję rady. Powiedział, że wyremontowano odcinek drogi 
krajowej nr 42 na odcinku Rudniki – Praszka, do realizacji została droga krajowa nr 43 na 
odcinku Jaworzno – Szarki, wtedy drogi krajowe  na terenie gminy Rudniki byłyby wykonane 
w 100%. Przy pracach remontowych zawsze są utrudnienia. Mimo wielu uwag, mieszkańcy 
powinni docenić to co zostało zrobione. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że współpraca pomiędzy gminą a Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w Opolu przy remoncie dróg gminnych układała się dobrze, mimo że 
gmina nie miała dużego wpływu na projekt, nie uwzględniono wszystkich zgłoszonych uwag,  
a wiele uzgodnień posypało się na etapie realizacji. Stwierdził, że na etapie realizacji zadania 
nie było możliwości rozmów, mieszkańcy obwiniali gminę, że nie reaguje na prowadzone 
prace, nikt nie uwzględnił uwag gminy, mimo że to były ewidentne błędy np. skrzyżowanie na 
Żytniów. Powodem zaproszenia na dzisiejszą sesję było wykonanie skrzyżowań z drogą 
gminną na Porąbki i z drogą powiatową na Żytniów, usytuowanie przystanku autobusowego 
przy skrzyżowaniu na Żytniów i rozwiązanie ruchu dla pieszych. 
Radna Klimas powiedziała, że skrzyżowanie na Porąbki zostało zawężone, łuki są 
niewyprofilowane, zrobiono studzienkę i odprowadzenie wody, korytka są wysokie, co bardzo 
utrudnia ruch. 
Radny Sas – na skrzyżowaniu z droga na Żytniów zrobiono prawoskręt od Rudnik, ale źle 
zrobiono prawoskręt od Praszki, utrudnia to bardzo ruch dużych samochodów, przy budowie 
drogi wycięto wiele drzew, ale nie wycięto na skrzyżowaniu krzaka, który ogranicza 
widoczność. Stwierdził, że remontując drogę nr 42 zlikwidowano na czas remontu wszystkie 
mostki, mimo że droga remontowana była etapami, spowodowało to, że zostały zniszczone 
drogi gminne i drogi powiatowe. 
Na potwierdzenie zgłoszonych uwag została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat 
utrudnień na drodze krajowej nr 42. Prezentowane utrudnienia szczegółowo omówił skarbnik 
gminy Jan Polak. Po zakończeniu prezentacji zaapelował o naprawę usterek – usunięcie 
krawężników i korytek na skrzyżowaniu na Porąbkach, zmiana skrzyżowania na Żytniów 
i utwardzenie  pobocza od skrzyżowania w stronę Rudnik po prawej stronie drogi. 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że obowiązkiem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad jest budowa i remontowanie dróg krajowych, ale winno się słuchać 
zgłaszanych uwag i reagować na to. 
Radna Klimas wystąpiła o podanie terminu naprawy i usunięcia usterek. 
Przewodniczący rady powiedział, że inwestycja za duże pieniądze nie trwała 4 miesiące, ale  



2 lata, nasze drogi zostały zniszczone, dlatego staramy się o odszkodowanie. 
Wójt stwierdził, że zamknięcie drogi krajowej spowodowało dla gminy duże koszty – 
rozjeżdżone drogi, wzrost kosztów dowozu uczniów do szkoły i zniszczenie gimbusa /jeździł 
inną trasa po drogach szutrowych/. 
Przewodniczący rady zapytał, dlaczego przy wysepkach są tak wysokie krawężniki? 
Przedstawiciel GDDKiA  odpowiedział, że przy realizacji zadań obowiązują przepisy, których 
nie można pominąć i zmienić. Powiedział, że sesja dotyczy remontu drogi krajowej nr 42,  
a zapraszano na ocenę stanu dróg. Zwrócił się o przekazanie płyty z prezentacją, wtedy łatwiej 
jest przekazać zgłaszane uwagi. Stwierdził, że wiele zgłoszonych uwag można naprawić  
w ramach działań remontowych,  ale przeprojektowanie drogi jest niemożliwe oraz nie jest  
w stanie wskazać terminu usunięcia usterek.  
Wójt powiedział, że płyta z prezentacją zostanie przekazana do GDDKiA. 
Przewodniczący rady zapytał co z wysepkami? 
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powiedział, że wysepki na 
drodze są po to, by kierowca zwolnił, krawężnik przy wysepce jest wysoki, by kierowcy nie 
wjeżdżali na wysepkę. 
Radny Marchewka powiedział, że zalewana jest droga krajowa nr 43 przy gimnazjum  
w Rudnikach, prowadzono tam prace /przełożono rury, studzienki/, czy będą dalsze prace i 
kiedy, dalej nie wiadomo, czy kanalizacja odprowadzająca wodę z drogi będzie działać przy 
większych opadach. 
Przedstawiciel GDDKiA powiedział, że gmina zarzucała, iż są niedrożne studzienki, przy 
prowadzonych pracach okazało się, że w studzienkach jest kanalizacja, obecnie dyrekcja czeka 
na ocenę, jakie powinny tam być rury. Stwierdził, że kanalizacja ta przyjmuje nie tylko 
deszczówkę z drogi, ale także z terenu gimnazjum. 
Wójt powiedział, że gmina nie budowała kanalizacji odprowadzającej wodę, kanalizacja, która 
ma służyć odprowadzaniu wody z drogi jest źle ułożona, przy większych opadach droga będzie 
zalewana. 
Przedstawiciel GDDKiA powiedział, że zasadna byłaby wymiana rur na 500-tki, ale dziś, bez 
oceny, nie można stwierdzić, że kanalizacja będzie działać poprawnie. 
Sołtys wsi Julianpol wystąpił o wykonanie chodnika przy drodze krajowej nr 43 w Julianpolu 
/od stacji PKP do Szarek/, jeżeli nie ma środków na remont drogi to można zrobić ją później, 
ale chodnik winien być zrobiony jak najszybciej, gdyż tu chodzi o bezpieczeństwo  pieszych,  
a przede wszystkim dzieci. 
Radny Szczerba powiedział, że nie wiadomo kiedy będzie remontowana droga krajowa nr  
43 na odcinku Jaworzno – Szarki,  mieszkańcy oczekują na odpowiedź  i wskazanego terminu 
remontu droga będzie blokowana. Zaapelował także, by przy odśnieżaniu dróg nie utrudniano 
życia mieszkańcom.  
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz podziękował przedstawicielowi Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu za udział w sesji rady. 
 
Ad pkt 5  - ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie 
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Kubicki podziękował za zaproszenie na sesję rady. 
Stwierdził, że corocznie policja przekazuje gminie ocenę stanu bezpieczeństwa. Powiedział, że 
by policja była skuteczna musi mieć narzędzia pracy m.in. samochody, teren Komisariatu 
Policji w Praszce jest trudnym terenem, nowy samochód jest więc niezbędny, środki gmin  
i Komendy Wojewódzkiej Policji pozwoliłyby na zakup samochodu, gmina Praszka i Gorzów 
przekazały środki, dlatego komenda liczy także na środki z gminy Rudniki. Powiedział, że 
rozumie wydatki i potrzeby gminy, ale kwota 7 tys. złotych pozwoliłaby na zakup samochodu  



i poprawę bezpieczeństwa,  samochód będzie nieoznakowany, wtedy  koszt zakupu jest niższy, 
a samochód spełnia swoje obowiązki. 
Radny Sas powiedział, ze na poprzedniej sesji na jego wniosek nie przekazano środków na 
zakup samochodu dla policji. Zapytał, jakie działania podjęto wobec tir-ów, które niszczą 
drogi, droga Żytniów – Olesno jest niszczona przez duże samochody, nie jest to droga 
tranzytowa,  policja nie kontroluje tych samochodów, a łapie rowerzystów. 
Komendant Policji Tomasz Kubicki powiedział, że policja dba o bezpieczeństwo w całym 
powiecie, służby kontrolują uczestników ruchu zgodnie z obowiązującym prawem, ale 
kontrolując jedną osobę nie można zatrzymywać następnej i blokować drogi, bezpieczeństwo 
na drogach jest bardzo ważne, dlatego policja kieruje uwagi do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad o miejscach niebezpiecznych. 
Wójt powiedział, że współpraca między gminą a Komisariatem Policji w Praszce układa się 
dobrze i zaapelował do radnych o zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu.  Powiedział 
także, że liczy iż kontrole policji nie skupią się na rowerzystach, a będą zwracać uwagę na 
obciążenia na drogach Rudniki – Olesno, Żytniów – Strojec, gdyż duże samochody niszczą te 
drogi, obecność policji ograniczyłaby ruch na tych drogach.  
Kubicki Tomasz, komendant powiatowy policji, powiedział, że samochody ciężarowe 
kontrolowane są bardzo często,  policja nie kieruje się tym, by dać jak najwięcej mandatów, 
najważniejsze jest bezpieczeństwo na drogach, dlatego organizowane są spotkania w szkołach, 
by była większa świadomość m.in. na temat stosowania odblasków. 
Wójt Andrzej Pyziak stwierdził, że jest już postęp w tych sprawach, ale musimy robić 
wszystko, by było jeszcze lepiej. 
Radny Owczarek powiedział, że po drodze krajowej nr 43 w Jaworznie jeździ bardzo dużo 
motocyklistów, nie ma kontroli policji. 
Komendant Powiatowy Policji powiedział, że nie zawsze można skierować policję w dane 
miejsce – policję obowiązują ustalenia, obowiązki i plany, są też nagłe wypadki. 
Radny Sas zapytał, co ze śledztwem w sprawie napadów w Żytniowie? 
Komendant Komisariatu Policji w Praszce Chrzęstek Bogusław powiedział, że jest prowadzone 
postępowanie w tej sprawie. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Komendant Powiatowy Policji podziękował za zaproszenie na sesję rady i zaapelował do 
radnych o przeznaczenie środków na zakup samochodu. Złożył życzenia świąteczne  
i noworoczne. 
Z sesji, za zgodą przewodniczącego rady, wyszedł radny Rychel Jan. 
Obecnych na sesji 14 radnych. 
 
Ad pkt 6 
a/ uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Pinkosz Jarosław/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 



Uchwała Nr XXIX/236/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ zmiana w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” 
Radna Klimas zapytała, gdzie będzie montowana klimatyzacja. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że klimatyzacja będzie montowana w gimnazjum. 
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 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Pinkosz Jarosław/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
 
Uchwała Nr XXIX/237/2013  w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2013 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ 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 rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2013 rok. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Pinkosz Jarosław/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIX/238/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
d/ 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 zmieniającą uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Pinkosz Jarosław/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIX/239/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok 
Przewodniczący rady Edward Gładysz odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Rudniki na 2014 rok -  opinia pozytywna.   
Radna Klimas wystąpiła o podanie informacji na temat kosztów boisk w Żytniowie. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że są to wstępne kwoty, nie ma jeszcze 
kosztorysów, ale koszt będzie porównywalny do kosztów budowy boiska w Dalachowie  
i trawiastego boiska w Cieciułowie, boisko wielofunkcyjne będzie przy szkole, środki ujęte są  



w planie rocznym. 
Radny Sas powiedział, że planowano by boisko wielofunkcyjne i trawiaste było w jednym 
miejscu, ale rozdział boisk, by boisko wielofunkcyjne było przy szkole, jest lepszym 
rozwiązaniem, poza tym można pozyskać dodatkowo środki z ministerstwa. 
Radny Marchewka powiedział, że na boisku wielofunkcyjnym należy od razu wykonać 
oświetlenie, by nie ponosić dodatkowych kosztów. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2014 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIX/240/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
f/ udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
Radny Sas zapytał, czym jest spowodowane udzielenie pomocy finansowej powiatowi? 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi oleskiemu była już podejmowana przez radę, środki będą na remont drogi Rudniki – 
Jaworek, zadanie nie zostało zrealizowane, podjąć trzeba nowa  uchwałę na 2014 rok. 
Wójt Andrzej Pyziak  powiedział, że zadanie realizowane będzie w ramach Narodowego 
Funduszu Budowy Dróg, gmina wnosi 25% wartości całego zadania,  jest  to jedyna droga  
w powiecie finansowana z tych środków. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIX/241/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ udzielenie pomocy finansowej Gminie Krzepice 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Krzepice nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Krzepice. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIX/242/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzepice 
została podjęta jednogłośnie. 
 
h/ uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej 
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 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIX/243/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została 
podjęta jednogłośnie. 
 
i/ plan pracy rady i stałych komisji rady na 2014 rok 
Plany pracy stałych komisji rady przedstawili przewodniczący komisji rady. 
Plan pracy rady przedstawił przewodniczący rady. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planu pracy rady 
i stałych komisji rady na 2014 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIX/244/2013 w sprawie planu pracy rady i stałych komisji rady na 2014 rok 
została podjęta jednogłośnie. 
 
j/ wyra żenie poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic 
Wójt gminy powiedział, że radni otrzymali pismo u udzielenie poparcie, z po analizie sprawy 
okazuje się, że  zyski dla gminy będą niewielkie, a działania mają charakter polityczny. Wnosi 
do rady o odrzucenie przedłożonego projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla 
działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic. 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę  w sprawie wyrażenia 
poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   -   0 głosów 
   przeciw  - 14 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza 
Zdzieszowic została przez radę odrzucona, 14 głosami „przeciw”. 
 
k/ obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku  
   rolnego na 2014 rok 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że rada uchwaliła budżet gminy na 2014 rok bez 
uchwał podatkowych, zmiany były niewielkie, dlatego nie proponowano zmian podatku od 
nieruchomości i od środków transportowych, jeżeli nie obniżymy ceny skupu żyta, to tylko 
rolnicy będą mieć większy podatek, podczas gdy inni podatnicy będą mieć bez zmian. 
Powiedział, że gmina wystąpiła do Izby Rolniczej w Opolu o zgodę na obniżenie ceny skupu 
żyta i taką zgodę gmina otrzymała – zgoda jest niezbędna, gdyż  3%  przekazywane jest na 
utrzymanie Izby Rolniczej. Zgłosił wniosek obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 63 zł za 1 dt  
- średnia cena żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
21 października 2013 roku wynosi 69,28 zł za 1 dt. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwał  w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. 



Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIX/245/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.  
 
Ad pkt 7  -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady odczytał pismo z Ośrodka Rehabilitacyjnego TRONINY w sprawie 
dofinansowania hipoterapii dzieci z naszej gminy – wystąpił o opinię rady. 
Wójt gminy powiedział, że należy sprawdzić wiarygodność i dokonać analizy, sprawą zajmie 
się Komisja Oświaty i Zdrowia i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przygotowaną opinię 
przedłożą na następną sesję rady. 
Radny Szczerba zapytał, kiedy wszyscy będą mieć  kosze na śmieci oraz kiedy będzie 
wykonany zbiornik „Jaworek”? 
Odpowiedzi udzielił wójt gminy: 
- odn. koszy – do końca listopada wszystkie posesje miały być wyposażone w kosze, według  
  firmy wszystkie osoby, które złożyły deklarację są wyposażone w kosze,  wszelkie braki  
  należy zgłaszać do pracownika Urzędu Gminy Beaty Nowakowskiej –Fałat: 
- odn. zbiornika – trwają prace projektowe i uzgodnienia,  m.in. z ekologami, staramy się o 
decyzje środowiskowe, poza tym budowa zbiornika rozpocznie się po pozyskaniu środków. 
Radny Mroczek zapytał, co z remontem drogi na Starym Bugaju /druga nitka zabudowy/ - 
dobrze byłoby rozpocząć prace projektowe. 
 Wójt odpowiedział, że drogi w gminie są cały czas budowane, są plany na 2014 rok, są środki 
na opracowanie dokumentacji, planowany jest remont dróg łączących  Jelonki z Prosną oraz 
Dalachów z Grabową. 
Radny Sas powiedział, że należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Oleśnie o wykonanie 
ok. 500 – 700 m drogi na Jelonki oraz o ustawienie płotków przy drodze powiatowej na 
Olesno. 
Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak powiedziała, że gmina wystąpiła z wnioskiem do 
Starostwa z wnioskiem o drogę na Jelonki, odn. płotków – jutro na sesji rady powiatu wniosek 
zostanie zgłoszony. 
Wójt gminy powiedział, że wykonany odcinek drogi na Jelonki realizowany był w ramach 
środków remontowych, jeżeli Starostwo będzie miało środki to remont drogi może będzie 
kontynuowany. 
Sołtys Porąbek wystąpiła o nawiezienie kamienia na drogę na Porąbkach /stoi woda  - Pan 
Mońka naprawił swoją drogę/. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak podsumował 2013 rok. Powiedział, że wykonano to, co było 
zaplanowane: 
- trwa budowa kanalizacji w Dalachowie, 
- zrobiono drogę na Julianpolu,  
- trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości, chociaż niektórym mieszkańcom się nie podoba, 
- naprawiony został dach na budynku Urzędu Gminy, 
- wybudowano 123 przydomowe oczyszczalnie ścieków przy wykorzystaniu środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wójt podziękował radnym za bardzo dobrą współpracę i pracownikom Urzędu Gminy. 
Wszystkim obecnym złożył życzenia świąteczne i noworoczne. 
Przewodniczący rady i wójt wręczyli „Odznaki Sołtysa” trzem sołtysom” Józefowi Bolek -
sołtysowi Julianpola, Zofii Jaworek - sołtysowi Rudnik i oraz Andrzejowi Napieraj - sołtysowi 
Żytniowa. 



Życzenia świąteczne i noworoczne złożył przewodniczący rady Edward Gładysz. 
 
Ad pkt 8 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1535 wypowiadając formułę „Zamykam XXIX sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 

 /-/ Rady Gminy 

 Elżbieta Baros /-/ 

  Edward Gładysz 

 


