
Protokół Nr XXXII/2014 
z XXXII sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  30 maja 2014 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, 
   -     Napieraj Iwona - zastępca wójta gminy 
   -     Krzykawiak Marianna - sekretarz gminy, 

-    Wolf-Morawiak Beata –skarbnik gminy, 
-     Borowiec Wiesława - radca prawny, 
-     Zając Danuta – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
      w Rudnikach 
-     Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty  
      Samorządowej, 
-     Pawlaczyk Janina – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
      i Rekreacji w Rudnikach, 
-     sołtysi według załączonej listy obecności, 

Nieobecny na sesji radny Włóka Mieczysław  – 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. 
Zmian do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za”,  przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Planowane  remonty i inwestycje na drogach krajowych na terenie gminy Rudniki. 
5. Podjęcie uchwały: 
    a/ zmieniającej uchwałę Nr XXIX/236/2013 Rady gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013  
      roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
      Problemów Alkoholowych na 2014 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania  
      Narkomanii na 2014 rok – uchwała Nr XXXII/268/2014; 
   b/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” –  
      uchwała Nr XXXII/269/2014; 
   c/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – uchwała Nr XXXII/270/2014; 
   d/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXXII/271/2014. 
6.  Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu Nr XXXI/2014 z sesji rady gminy, która odbyła się w dniu  8 kwietnia 
2014 roku nie zgłoszono. 



Protokół  Nr XXXI/2014 został przyjęty jednogłośnie -  14 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 – planowane remonty i inwestycje na drogach krajowych 
Przewodniczący rady powiedział, że na sesję zaproszono przedstawicieli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, jednak ze względu na wcześniej zaplanowane 
spotkania, nie mogą uczestniczyć w sesji radu – odczytał pismo GDDKiA w Opolu z dnia  
28 maja 2014 roku. 
Radny Marchewka  stwierdził, że należy zakończyć sprawę odprowadzenia wody z drogi 
krajowej /ul. Wieluńska/. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że w miesiącu czerwcu ma być przełożony odcinek 
kanalizacji burzowej na ulicy Wieluńskiej. 
Uzgodniono, że na jedną z następnych sesji rady zostaną zaproszeni przedstawiciele 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. 
 
Ad pkt 5 
a/ zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 
XXIX/236/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 
XXIX/236/2013 Rady Gminy Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXXII/268/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/236/2013 Rady Gminy  
Rudniki z dnia 18 grudnia 2013 roku 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 2014 roku” 
Radna Klimas zapytała, gdzie znajduje się plac manewrowy /przebudowa placu jest 
wprowadzana dom planu rocznego/ oraz która droga w Dalachowie będzie remontowana? 
Wójt odpowiedział, że: 
- plac manewrowy znajduje się na placu hydroforni, są tam duże dziury, planowane jest 
  położenie masy asfaltowej; 
- droga w Dalachowie to droga w prawo do piekarni, czekamy na dofinansowanie ze środków 
unijnych, ale jesteśmy już w planie, chociaż lista rezerwowa była bardzo długa. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXXII/269/2014 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych  
z budżetu w 2014 roku” została podjęta jednogłośnie. 



 
c/ zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 
Radna Klimas poprosiła o wyjaśnienie nowego zadania ”Zakup usług ubezpieczeniowych. 
Skarbnik gminy Beata Wolf – Morawiak powiedziała, że dotyczy to ubezpieczenia OC 
użytkowników dróg, placów i działek gminnych na okres 3 lat. 
Innych zapytań,  uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2014 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXXII/270/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXXII/271/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 6 – sprawy różne, zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady odczytał wniosek Michała Luberdy, studenta Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach,  o udostępnienie kontaktu do radnych /numery telefonów, maile/ w celu 
przeprowadzenia ankiety do pracy licencjackiej. Powiedział, że jeżeli są chętni radni do 
przekazania prywatnych numerów telefonów lub maili, mogą wyrazić swoją zgodę u osoby 
prowadzącej sprawy rady gminy. 
Pawlaczyk Janina, dyrektor GOKSiR w Rudnikach, powiedziała, że dożynki gminne miało 
organizować sołectwo Rudniki, niestety w Rudnikach nie ma sceny i nie będzie zbudowana, 
dlatego proponuje by dożynki gminne odbyły się w Jaworznie, ale niezbędna jest zgoda.  
Sołtys wsi Jaworzno Zdzisława Pawlaczyk wyraziła zgodę na organizację dożynek gminnych. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że4 Starostwo Powiatowe w Oleśnie wystąpiło o 
wsparcie finansowe na remont drogi powiatowej na Jelonki /koszt Starostwa 80 tys. zł, gmina 
40 tys. zł/, jeżeli rada wyrazi zgodę zmiany w budżecie będą na następną sesję rady, która 
będzie w czerwcu – będzie to sesja absolutoryjna. Droga byłaby remontowana w II połowie 
2014 roku. 
Radny Sas powiedział, że droga na Jelonki jest najgorszą droga w gminie, należy zgodzić się 
na przekazanie środków na remont drogi. 
Radny Marchewka powiedział, że w pierwszej kolejności należy usunąć topole rosnące przy 
drodze, a posadzić inne drzewa, gdyż topole szybko zniszczą nową nakładkę asfaltową. 
Wójt powiedział, że jest to słuszna uwaga, trzeba to uwzględnić na etapie uzgodnień, nie 
powinno być przeciwwskazań. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak przekazał radnym i sołtysom informację na temat programu 
„Prosument” – w ramach programu można będzie budować ogniwa fotovoltaiczne do 



produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, są to przedsięwzięcia indywidualne, koszt 
25 – 30 tys. zł, 100% kosztów pokrywa pożyczka z Narodowego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego 40% zostaje umorzone, a 60% zostaje do spłaty 
rozłożone na raty na 15 lat. Narodowy Fundusz chce rozmawiać z gminą, która będzie 
zabezpieczać ok. 1 mln złotych, spotkanie w sprawie ogniw będzie 9 czerwca o godz. 1800, 
rozliczanie będzie pomiędzy gminą a osobami indywidualnymi, ale bez zgody rady nie będzie 
żadnych uzgodnień. Wyjaśnił zasadę działania ogniw fotowoltaicznych. 
Radny Owczarek stwierdził, że może to być identycznie, jak z budową solarów – będzie to 
chwyt banku. 
Wójt odpowiedział, że w tym programie nie biorą udziału banki z kredytami konsumenckimi. 
Przewodniczący rady zapytał, o ile obniży się zużycie energii dla gospodarstwa domowego? 
Wójt odpowiedział, że na spotkaniu będą eksperci,  po przedłożeniu rachunków za energię  
można to będzie obliczyć.  
Radna Klimas zapytała, ilu mieszkańców będzie mogło przystąpić do programu? 
Wójt powiedział, że na jedną osobę nie można przyznać więcej niż 100 tys. złotych i 40 volt. 
Przewodniczący rady zapytał, po ilu latach zamortyzuje się inwestycja i na ile lat jest 
gwarancja? 
Wójt odpowiedział, że amortyzacja to 7 lat, a gwarancja 15 lat. 
Przewodniczący rady zapytał, czy ogniwa są odporne na grad? 
Wójt odpowiedział, że tak, gdyż są zabezpieczone szkłem hartowanym. 
Radna Klimas zapytała, czy będzie serwis? 
Wójt powiedział, że nie było rozmów o takich szczegółach na tym etapie, należy szukać 
środków i chętnych, którzy będą mieli zabezpieczenie środków własnych. 
Wójt gminy zapytał, czy przystępować do programu i szukać środków, jeżeli będzie grupa 
chętnych osób? 
Radny Szczerba zgłosił wniosek formalny- jeżeli będzie grupa osób przystępować do 
programu „Prosument”. 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -    0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Wniosek o przystąpieniu do programu „Prosument” został  przez radę przyjęty jednogłośnie. 
Wójt gminy odczytał stanowisko Nr 2/2014 Rady Gminy Lipie w sprawie budowy farm 
wiatrowych na terenie gminy Rudniki w pobliżu miejscowości Zimnowoda, przyjęte na sesji 
Rady Gminy Lipie w dniu 23 kwietnia 2014 roku. Powiedział, że zmiany planu były 
uzgadniane z gminami sąsiednimi, sprzeciwów nie było, obecnie mamy sprzeciw. 
Radny Owczarek powiedział, że stanowisko Radny Gminy Lipie jest na wniosek 
mieszkańców wsi Zimnowoda Karcze – ludzie nie mają co robić, robią więc na złość innym. 
Wójt gminy stwierdził, że wspólnie z przewodniczącym rady będą się starać rozmawiać na 
ten temat z władzami gminy Lipie. Omówił lokalizację farm wiatrowych. Powiedział, że 
inwestycja jest na etapie uzgodnień środowiskowych, będą rozmowy z przedstawicielami 
firmy i osobą opracowującą raport oddziaływania na środowisko – można zgłaszać uwagi 
odnośnie budowy farm wiatrowych. 
Innych uwag odnośnie budowy farm wiatrowych nie zgłoszono. 
Sołtys wsi Bugaj wystąpiła o zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu drogi z Bugaja na 
Żytniów/słaba widoczność/ oraz o utwardzenie poboczy drogi od Cieciułowa /od kościoła /  
na Bugaj. 



Wójt odpowiedział, że sprawdzona zostanie zasadność zamontowania lustra oraz wystąpimy 
do Starostwa w sprawie poboczy, jest to jednak trudna sprawa. 
Radna Klimas powiedziała, że bardzo są oburzeni mieszkańcy wsi Młyny odn. głosowania  
w Dalachowie. 
Wójt gminy powiedział, że zmiana obwodów głosowania była w 2012 roku, radni winni 
pamiętać obawy, które były zgłaszane przy podejmowaniu uchwały dotyczącej zmiany 
obwodów głosowania. 
Radny Owczarek zapytał, na jakim etapie jest budowa kanalizacji w Dalachowie? 
Wójt odpowiedział, że budowa kanalizacji sanitarnej w Dalachowie przebiega zgodnie z 
planem, obecnie wykonywane   są przyłącza, zakończenie planowane we wrześniu. 
Radna Klimas powiedziała, że radni otrzymali informację na temat planowanej  kolejności 
budowy dróg gminnych, czy zostały wybrane konkretne drogi. 
Wójt odpowiedział, że planowana jest budowa drogi na Jaworku Górnym /w stronę p. Szarka, 
droga wewnętrzna na Mirowszczyźnie /od DK 42 przed przejazdem kolejowym do p. 
Śleziaka/ i Julianpol Parkiecie – wykaz stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
Radny Sas zapytał, co z drogą Żytniów – Chwiły, rada na sesji w roku ubiegłym /przed 
uchwaleniem budżetu/ zdecydowała, że będzie remontowana droga Żytniów – Chwiły i droga 
na Starym Bugaju, ale droga z Żytniowa na Chwiły nie jest ujęta w planach remontu. 
Radny Owczarek powiedział, że w pierwszej kolejności winny być remontowane drogi, gdzie 
nie ma innej możliwości komunikacyjnej, Chwiły taką mają. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że na zaproszenie strony francuskiej 
delegacja  gminy Rudniki, w okresie Świąt Wielkanocnych, była we Francji, był to wyjazd 
typowo „roboczy’ – omówił pracę osób biorących udział w wyjeździe. 
Sołtys wsi Chwiły, Bożena Chęcińska, powiedziała, że praca była bardzo ciężka, 
reprezentowany była nie tylko gmina ale Polska, pozostały tylko odciski. 
Wójt gminy poinformował radnych, że 4 czerwca przypada 25. rocznica wolnych wyborów  
w Polsce, patronat nad obchodami  objął Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej, 
poprosił wszystkich o wspólne świętowanie polskiej wolności i przekazanie tej informacji 
mieszkańcom gminy. 
Wójt gminy złożył życzenia z okazji „Dnia Samorządowca” /27 maja/ i podziękowania za 
pracę na rzecz gminy oraz przekazał informację o osiągnięciach gminy, będących wynikiem 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – 1 maja minęło 10 lat  - informacja stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszego protokołu. 
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad pkt 7 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1415 wypowiadając formułę „Zamykam XXXII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


