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

która odbyła się w dniu  8 kwietnia 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, 

-     Polak Jan - skarbnik gminy, 
-    Wolf-Morawiak Beata – zastępca skarbnika gminy, 
-     Borowiec Wiesława - radca prawny, 
-     Lembke Mariusz – przedstawiciel Związku Spółek Wodnych, 
-     Zając Danuta – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
-    Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty  
     Samorządowej, 
-    Janikowska-Młynarczyk Dorota – naczelnik Wydziału Ochrony   
      Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  
     w Oleśnie, 
-    Dorynek Agnieszka – pracownik Starostwa Powiatowego, 
-    Kubat Jolanta- kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  
     Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 
-    Nowakowska-Fałat Beata – pracownik Urzędu Gminy, 
-    Zawadzki Przemysław – architekt - projektant przedszkola,  
-     sołtysi według załączonej listy obecności, 

Nieobecny na sesji radny Sas Adam – 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. 
Zmianę do przedłożonego porządku obrad zgłosił Przewodniczący Edward Gładysz – 
wprowadzić do porządku obrad na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, jako punkt 8 – „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy 
Rudniki”. 
Rada poprawkę do porządku obrad sesji przyjęła jednogłośnie. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za”,  przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Funkcjonowanie spółek wodnych i ocena konserwacji rowów melioracyjnych. 
5. Wizualizacja projektu wstępnego przebudowy budynku ośrodka zdrowia na przedszkole. 
6. Podjęcie uchwały: 
   a/ w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora – uchwała  
      Nr XXXI/255/2014; 
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   b/ zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Odnowy Wsi” –  
      uchwała Nr XXXI/256/2014; 
   c/ w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć  
      podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach  
      przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki – uchwała Nr XXXI/257/2014; 
   d/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” – uchwała  
      Nr XXXI/258/2014; 
   e/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – uchwała Nr XXXI/259/2014; 
   f/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXXI/260/2014; 
   g/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gmin y Rudniki  
      z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  
      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok – uchwała  
      Nr XXXI/261/2014; 
   h/ w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – uchwała Nr XXXI/262/2014; 
   i/ zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy  
      Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” – uchwała Nr  
      XXXI/263/2014; 
   j/ w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na 2014 rok – uchwała Nr  
      XXXI/264/2014; 
   k/w przedmiocie przystąpienia Gminy Rudniki, jako Gminy Partnera do porozumienia  
      międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań  
      w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz  
      świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej – uchwała  
      Nr XXXI/265/2014; 
   l/ w sprawie odwołania skarbnika gminy – uchwała Nr XXXI/266/2014; 
   ł/ w sprawie powołania skarbnika gminy – uchwała  Nr XXXI/267/2014. 
7. Zajęcie stanowiska w sprawie adaptacji budynku po byłym przedszkolu w Dalachowie na  
   lokale socjalne z możliwością ich przeznaczenia na mieszkania m.in. dla repatriantów. 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Rudniki. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie sesji. 
 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu Nr XXX/2014 z sesji rady gminy , która odbyła się w dniu  14 lutego 
2014 roku nie zgłoszono. 
Protokół  Nr XXX/2014 został przyjęty jednogłośnie -  14 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 – funkcjonowanie spółek wodnych 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że zawsze były i są problemy ze spółkami wodnymi. 
Zadaniem spółek wodnych jest utrzymanie rowów melioracyjnych, a spółkę tworzą rolnicy. 
Organizowane są coroczne zebrania gminnej spółki wodnej, ale w zebraniach bierze udział 
niewielu członków, więcej jest tych co narzekają na stan rowów melioracyjnych. Składki 
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członkowskie są niskie, więc czyszczenie rowów melioracyjnych i przepustów  nie są 
wykonywane na bieżąco. W latach 90-tych wiele spółek wodnych zostało rozwiązanych, 
mieszkańcy sami mieli czyścić rowy, ale to było tylko hasło, gdyż tego nie robią. Są też 
rolnicy, którzy czyszczą rowy we własnym zakresie np. p. Graczyk z Dalachowa, ale niewiele 
to daje, gdyż w sąsiedztwie są niedrożne rowy i przepusty. Poproszono, więc na sesję 
przedstawiciela spółek wodnych i Starostwa Powiatowego, by postarać się rozwiązać ten 
problem. 
Pan Mariusz Lembke – kierownik biura Związku Spółek Wodnych w Oleśnie powiedział, że 
sytuacja spółek wodnych jest bardzo zła, za 2013 rok ściągalność składek wyniosła 50%, 
dlatego brakuje środków na konserwacje, teren jest obszerny,  zatrudnionych jest tylko 12 
pracowników na utrzymanie 650 km rowów, w tym na terenie gminy Rudniki 54 km rowów. 
Rowy melioracyjne i przepusty nie są czyszczone na bieżąco, a winny być czyszczone co 3 
lata. Spółki pozyskują środki z konserwacji rzek, biorąc udział w przetargach, otrzymują 
dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 10 tys. zł, gdyż środki ze składek 
członkowskich wystarczyłyby na 5 miesięcy pracy spółki. 
Radny Owczarek stwierdził, że urządzenia melioracyjne zostaną zniszczone, jak nie będą 
konserwowane, ściągalność powinna wynosić 100%. 
Naczelnik Wydziału Starostwa Powiatowego powiedziała, że stawka członkowska powinna 
być wyższa, ale rolnicy nie będą płacić więcej, wnioskowano o większe środki w budżecie 
powiatu na spółki, ale przyznano tylko 10 tys. zł, Starosta  może przyznać dotację nawet do 
100 zł na 1 ha, jest to jednak niemożliwe, gdyż jest problem przy wzroście o  2- 3 zł na ha. 
Radny Owczarek zapytał, czyją własnością są rowy. 
Kierownik Referatu Jolanta Kubat powiedziała, że rowy są gminne, ale rolnicy są 
zobowiązani do ich konserwacji, utworzono więc spółki wodne, które mają się tym 
zajmować, tam gdzie nie ma spółki powinni to robić rolnicy. 
Radny Owczarek powiedział, że gospodarką wodną powinno zajmować się państwo, a nie 
rolnicy, decyzje powinny być podejmowane odgórnie. 
Wójt powiedział, że rzeki są utrzymywane przez Urząd Marszałkowski, spółki prowadzą 
konserwacje i czyszczenie rzek zarabiają środki, które przeznaczają na zadania własne spółki. 
Zapytał, czy można nakazać właścicielowi gruntu czyszczenie rowów tam, gdzie nie ma 
spółki. 
Naczelnik Wydziału powiedziała, że można wydać decyzję nakazową, po wcześniejszym 
wydaniu tzw.  decyzji obszarowej działania rowu, procedura długa. 
Wójt powiedział, że sytuacja byłaby lepsza, gdyby została zwiększona ściągalność składek i 
nie zostały rozwiązane spółki w niektórych miejscowościach. Stwierdził, że należy wymagać 
od przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej, by czynnie brali udział w pracach spółek, obecnie 
nawet nie przychodzą na zebrania. 
Radny Szczerba zapytał, czy płaci składkę właściciel gruntu, który sam czyści rowy? 
Wójt odpowiedział, że tam gdzie nie ma spółki właściciele nie płacą składek, płaci ten kto jest 
członkiem spółki wodnej, mimo że wielu właścicieli samych  czyści rowy. 
Sołtys wsi Słowików zapytała, czy musi być zgoda na czyszczenie rowu, bo często są 
problemy. 
Kierownik biura Mariusz Lembke powiedział, że spółki także mają problemy z rolnikami, 
często bywają na Policji.  
Radny Owczarek powiedział, że czyszcząc rowy jest problem z wycięciem drzew. 
Naczelnik Wydziału powiedziała, że zawsze można wystąpić do gminy o zgodę na wycięcie 
drzew. 
Wójt stwierdził, że gdyby rowy były czyszczone na bieżąco, nie byłoby problemu z drzewami. 
Radny Szczerba zapytał, co jest powodem tak niskiej ściągalności? 
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Pan Lembke powiedział, że dawniej ściągalnością zajmował się komornik, obecnie firmy 
windykacyjne, koszty są bardzo duże. 
Przewodniczący rady zapytał, jak ten problem rozwiązany jest np. w Holandii? 
Wójt Andrzej Pyziak  powiedział, że na gospodarkę wodną w Holandii przeznaczone są 
środki od podatników. 
Naczelnik Wydziału powiedział, że jak będzie większa ściągalność składek, można będzie 
otrzymać środki od Wojewody, ale obecnie, przy tak  niskiej ściągalności składek, nie mamy 
dotacji. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, jak problem ten rozwiązują inne gminy? 
Kierownik biura ZGW p. Lembke powiedział, że gminy zlecają prace spółce, stąd są środki.  
Powiedział także, iż w spółkach pracuje od 19 lat, a stawka członkowska wzrosła o 5  zł, jest 
to bardzo niewiele. 
Przewodniczący rady zapytał, czy są zmiany do ustawy o gospodarce wodnej? 
Naczelnik Wydziału powiedział, że prace nad zmianą ustawy trwają od kilku lat, a co będzie 
– nie wiadomo. 
Wójt powiedział, że obowiązujące prawo pozwala na dobre utrzymanie urządzeń 
melioracyjnych, jeżeli będzie zaangażowanie członków spółek i właścicieli gruntów, jak nie 
zmienimy mentalności ludzi, to zmiana prawa nic nie zmieni. Problem utrzymania rowów 
melioracyjnych to problem środków  - jak będą środki to rowy także będą czyszczone. 
Wójt stwierdził, że zaprosimy ponownie przedstawiciela Związku Spółek Wodnych, 
poprosimy o mapy, gdzie działa spółka wodna, wtedy można będzie rozmawiać bardziej 
konkretnie. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego      
w Oleśnie Janikowska-Młynarczyk Dorota powiedziała, że powiat zlecił wykonanie 
uproszczonych planów utrzymania lasów, pracownicy firmy to wykonującej będą w terenie, 
opracowane plany będą wyłożone w gminie, w planie można ująć działki zalesione, nie 
zakwalifikowane w ewidencji gruntów jako działki zalesione. 
Przewodniczący rady podziękował przedstawicielowi spółki i pracownikom Starostwa 
Powiatowego za udział w sesji rady. 
 
Ad pkt 5  -  wizualizacja przebudowy budynku na przedszkole 
Wstępną koncepcję przebudowy części budynku ośrodka zdrowia na przedszkole przedstawił 
i omówił projektant Przemysław Zawadzki. 
Wójt gminy powiedział, że węzeł socjalny nie będzie przygotowywał posiłków, będzie tylko 
wydawał, a wyżywienie będzie dowożone. 
Przewodniczący rady zapytał, jaki będzie koszt inwestycji? 
Wójt odpowiedział, że obecnie nie znamy kosztów, inwestycja jest na etapie 
przygotowywania projektu. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że na rok bieżący w budżecie gminy są środki  
w wysokości 50 tys. zł, przeznaczone będą na projekt. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 6 
a/ przystąpienie do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora 
Radna Klimas zapytała, co karta da rodzinom? 
Zastępca wójta powiedziała, że osoby uprawnione będą miały zniżki do instytucji kultury 
prowadzonych przez Marszałka Województwa, zniżki określa regulamin uchwalany przez 
Zarząd Województwa, a kartę będzie można odebrać w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu 
lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
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Wójt powiedział, że program działa na terenie województwa opolskiego, program  promuje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w miastach są większe możliwości, dlatego będziemy 
się zastanawiać nad gminnymi uprawnieniami, tym bardziej że gmina może dołożyć własne 
środki. 
Przewodniczący rady zapytał, jakie to są instytucje kultury? 
Zastępca wójta powiedziała, że jest to teatr, zoo, filharmonia, biblioteka, muzeum wsi 
opolskiej, muzeum w Łambinowicach. 
Radny Marchewka powiedział, że w ramach karty można byłoby zwolnić z opłaty za 
przedszkola osoby mające dwoje i więcej dzieci. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia 
do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXI/255/2014 w sprawie 
przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ zmiana Gminnego Programu Odnowy Wsi 
Zmiany wprowadzane do Gminnego Programu Odnowy Wsi omówiła zastępca wójta Iwona 
Napieraj. 
Zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Odnowy Wsi”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXI/256/2014 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Odnowy Wsi” została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar podstawy  
    programowej w przedszkolach  
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminę Rudniki nie zgłoszono. 
Wójt powiedział, że propozycja radnego Marchewki odn. zwolnienia z opłat  rodzin mających 
dwoje i więcej dzieci zostanie rozpatrzona w ramach karty rodziny. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminę Rudniki. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
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Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXI/257/2014 w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminę Rudniki została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ zmiana w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” 
Radna Klimas zapytała, jakie drogi będą remontowane w Jaworznie Bankowym? 
Kierownik referatu Kubat Jolanta powiedział, że jest to ciąg dróg w Jaworznie Bankowym za 
mostem /i w lewo i w prawo/. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady 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 
Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXI/258/2014 w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ zmiana w budżecie gminy na 2014 rok 
Radna Klimas wystąpiła o podanie przyczyny zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej? 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że zwrócona została nienależna kwota subwencji 
oświatowej za 2013 rok. Innych zapytań, uwagi 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 
Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXI/259/2014 w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ 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 
Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXI/260/2014 zmieniająca uchwałę 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok nie zgłoszono. 
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Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXI/261/2014 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
h/ zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych 
Radna Klimas zapytała, której drogi dotyczy zmiana i jaką miała dotychczas kategorię? 
Wójt odpowiedział, że jest to droga z Jelonek w kierunku Prosny, była drogą dojazdową do 
gruntów rolnych, zmieniamy kategorię drogi, by otrzymać dotację. 
Przewodniczący rady zapytał o długość drogi. 
Kierownik referatu Jolanta Kubat powiedziała, że jest to około 1,5 km drogi. 
Innych  zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaliczenia 
drogi do kategorii dróg gminnych. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXI/262/2014 w sprawie zaliczenia 
drogi do kategorii dróg gminnych została podjęta jednogłośnie. 
 
i/ zmiana programu ochrony środowiska 
Przewodniczący rady poprosił o uwagi do przedłożonego projektu uchwały zmieniającego 
uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata  
2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018”. 
Radna Klimas zapytała o sposób przeprowadzania inwentaryzacji obiektów, na których 
stwierdzono materiały zawierające azbest? 
Inspektor Beata Nowakowska – Fałat odpowiedziała, że inwentaryzację prowadzi firma,  
a każdy mieszkaniec gminy na stronie internetowej ma wgląd do wykazu obiektów. 
Powiedziała, że aktualizacja jest niezbędna, by otrzymać dofinansowanie na usuwanie azbestu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Radny Szczerba powiedział, że nie wszystkie obiekty ujęte są w załączniku. 
Wójt odpowiedział, że jeżeli tak jest, to należy to natychmiast zgłosić do Urzędu Gminy, 
zgłoszenia przyjmowane są cały czas. Powiedział, że „Problem” azbestu gminy maja 
rozwiązać do 2030 roku, a nie wszyscy mieszkańcy zgłosili budynki, na których znajduje się 
azbest. 
Przewodniczący rady zapytał o wysokość dofinansowania i ile wniosków składają 
mieszkańcy gminy? 
Inspektor Beata Nowakowska – Fałat powiedziała, że wcześniej składano ok. 10 wniosków, 
obecnie 30 wniosków, dofinansowanie wynosi 85%  kosztów utylizacji azbestu. Omówiła 
zasady otrzymania dofinansowania, wyboru firmy usuwającej azbest oraz przedstawiła koszty 
związane z usuwaniem azbestu. 
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Innych zapytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata  
2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018”. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXI/263/2014 zmieniająca uchwałę  
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014  
z perspektywą na lata 2015 – 2018” została podjęta jednogłośnie. 
 
j/ program opieki na zwierzętami bezdomnymi 
Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, czy na terenie gminy będzie schronisko? 
Inspektor Beata Nowakowska – Fałat odpowiedziała, że schronisko jest obok Wielunia i to 
wystarczy. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że sprawa bezdomnych zwierząt to bardzo poważny 
problem, są instytucje i stowarzyszenia, które zwracają na to szczególną uwagę, mieszkańcy 
naszej gminy także bardzo często dzwonią do gminy z informacjami o bezdomnych 
zwierzętach. Powiedział, że gmina nie planuje samodzielnie prowadzić schroniska, nie 
planuje się także schroniska na terenie powiatu oleskiego, otwarcie schronisko planuje 
Byczyna w powiecie kluczborskim. Poinformował, że gmina planuje wprowadzenie 
obowiązku czipowania  psów i kotów, wtedy będzie wiadomo, czyje są zwierzęta. 
Radny Rychel stwierdził, że problem bezdomnych zwierząt będzie coraz większy, jest coraz 
więcej bezdomnych zwierząt. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Rudniki na rok 2014. 
Głosowało 14 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXI/264/2014 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Rudniki na rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 
Z sesji, za zgodą przewodniczącego rady, wyszedł radny Rychel Jan. 
 
k/ przystąpienie Gminy Rudniki jako Gminy Partnera do porozumienia  
   międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań  
   w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz  
   świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej 
Przewodniczący rady zapytał, ile gmina zaoszczędzi środków i kto będzie dostawcą energii? 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że w roku ubiegłym oszczędności wyniosły 
61.258 złotych, ale faktury jeszcze wpływają do Urzędu. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że dostawca energii zostanie wybrany w drodze przetargu, 
postępowanie prowadzić będzie Gmina Gorzów Śląski. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie 
przystąpienia Gminy Rudniki jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego  
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w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie 
udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenia usług 
dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXI/265/2014 w przedmiocie przystąpienia 
Gminy Rudniki jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie 
wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań  w przedmiocie udzielenia 
zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji 
energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej została podjęta jednogłośnie. 
 
l/ odwołanie skarbnika gminy 
Wójt gminy powiedział, że skarbnik gminy Jan Polak  złożył wniosek o odwołanie ze 
stanowiska skarbnika gminy, w związku z przejściem na emeryturę, decyzję w sprawie 
powołania i odwołania skarbnika podejmuje rada, stąd uchwała. Wójt stwierdził, że skarbnik 
będzie pracował do 30 kwietnia i w obecności radnych podziękował skarbnikowi za pracę. 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania 
skarbnika gminy.  
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXI/266/2014 w sprawie odwołania 
skarbnika gminy została podjęta jednogłośnie. 
Skarbnik gminy Jan Polak podziękował za współpracę w okresie od 6 czerwca 2000 roku, tj. 
w okresie gdy pełnił funkcję skarbnika. 
W imieniu rady za pracę i dbanie o finanse gminy  podziękowali:   radna Klimas  
i przewodniczący rady Edward Gładysz. 
Z sesji, za zgodą przewodniczącego rady, wyszedł radny Strugała Marcin. 
 
ł/ powołanie skarbnika gminy 
Przewodniczący rady zapytał, co będzie, jeżeli rada nie powoła skarbnika? 
Radca prawny powiedziała, że skarbnika powołuje rada na wniosek wójt, skarbnik gminy nie 
podlega jednak radzie, tylko wójtowi. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania 
skarbnika gminy. 
Głosowało 11 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Pinkosz Jarosław.. 
Wynik głosowania: za   - 11 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXI/267/2014 w sprawie powołania 
skarbnika gminy została podjęta jednogłośnie. 
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Ad pkt 7  - stanowisko w sprawie adaptacji budynku po byłym przedszkolu  
         w Dalachowie na lokale socjalne z możliwością ich przeznaczenia na 

       mieszkania m.in. dla repatriantów 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że na zebraniu strażackim w Dalachowie, było dużo 
mieszkańców, dlatego przekazał informację o zamiarze przebudowy budynku po przedszkolu 
w Dalachowie, nie ma do dziś żadnych uwag od mieszkańców. Stwierdził, że nie będą to 
tylko mieszkania dla repatriantów, ale także dla mieszkańców gminy, można jednak pozyskać 
środki od wojewody. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie adaptacji budynku po 
byłym przedszkolu w Dalachowie na lokale socjalne z możliwością ich przeznaczenia m.in. 
dla repatriantów. 
Głosowało 12 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 12 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że rada jednogłośnie poparła stanowisko w sprawie adaptacji 
budynku po byłym przedszkolu w Dalachowie na lokale socjalne z możliwością ich 
przeznaczenia m.in. dla repatriantów. 
 
Ad pkt 8 -    ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Rudniki 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonej oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 
dla gminy Rudniki nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 
rok 2013 dla gminy Rudniki. 
Głosowało 12 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 12 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Rudniki została przyjęta 
jednogłośnie. 
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Rudniki stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad pkt 9  -  zapytanie i wolne wnioski 
Przewodniczący rady odczytał pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Oleśnie z dnia 17 lutego 2014 roku nr PT.0761.2.2014  o dofinansowanie w wysokości 
16.000,00 złotych,  zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją 
ratownictwa drogowego. 
Radny Owczarek powiedział, że gmina nie powinna przekazywać środków, gmina ma własne 
wydatki, powiat nie przekazuje dotacji dla gminy. 
Wójt gminy powiedział, że decyzja należy do rady, ale kwota 16.000,00 złotych nie jest duża 
i nie zrujnuje budżetu gminy, a pozostałe gminy powiatu zadeklarowały pomoc finansową. 
Radna Klimas powiedziała, że kwota dotacji nie jest duża i jest za przeznaczeniem środków 
dla straży. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie dotacji dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie w wysokości 16.000,00 złotych na  zakup 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego. 
Głosowało 11 radnych – nie głosował radny Owczarek. 
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Wynik głosowania:  za przyznaniem dotacji  - 7 głosów 
   przeciw    - 0 głosów 
   wstrzymuję się   - 4 głosy 
Przewodniczący rady stwierdził, że rada wyraziła zgodę na przyznanie dotacji dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie w wysokości 16.000,00 złotych na  zakup 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego. 
Za przyznaniem dotacji głosowali radni: Gładysz Edward, Kaczmarek Bogusława, Klimas  
      Wiesława, Pinkosz Jarosław, Szczęsna – Kałwak  
      Aneta, Wiatr Tadeusz, Włóka Mieczysław 
Wstrzymali się od głosu radni: Marchewka Jarosław, Mroczek Łukasz, Stochniałek  
     Jacek, Szczerba Romuald 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że planuje się wybrać drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych do budowy na okres 2 lat,  można byłoby opracowywać dokumentację i składać 
wnioski o dofinansowanie, jeżeli nie będzie propozycji,  to propozycje zostaną przedłożone 
do akceptacji na następna sesję. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że dobrze byłoby zrobić drogę tzw. „kościelną” ł ączącą 
Rudniki z Dalachowem. 
Radny Owczarek wystąpił o naprawienie drogi na Julianpol Katy i drogi prowadzącej do 
granicy z gminą Lipie. Powiedział, że gmina nie odpowiada na maile kierowane do wójta. 
Wójt odpowiedział, że nie odpowiada się na maile anonimowe lub ktoś podszywa się pod 
inne nazwisko. 
Wójt gminy poinformował radnych, ze planowana jest budowa kanalizacji od młyna w 
Rudnikach do „Złotej kaczki, jest częściowa zgoda właścicieli działek, poprosił radę o zgodę 
na realizację zadania. 
Rada jednogłośnie poparła budowę kanalizacji. 
Wójt gminy powiedział, że gmina przygotowuje się do przetargu na odbiór śmieci, na 
początku największym problemem były kosze, obecnie na terenie gminy mamy ponad 6000 
/sześć tysięcy/ koszy, jeżeli przetarg wygra nowa firma, to znów może się powtórzyć problem 
z koszami, dlatego planujemy kupić kosze od firmy Remondis, a mieszkańcy będą spłacać 
kosze przez 5 lat, potrzebna jest zgoda rady – czy kupować pojemniki? 
Inspektor Beata Nowakowska - Fałat powiedziała, że koszty związane ze zbiórką odpadów 
będą coraz większe, nie ma zainteresowania odbioru odpadów przez inne firmy, gdyby 
mieszkańcy mieli własne kosze, byłoby łatwiej o firmy. 
Przewodniczący rady powiedział, że wykup koszy niewiele da, duża firma i tak wygra 
przetarg, ustalając własną cenę i podniesie koszty. 
Wójt gminy odpowiedział, że gdyby gospodarstwo domowe posiadało własne kosze, to bez 
względu, która firma wygra przetarg, nie byłoby zamieszania z koszami. 
Radna Klimas zapytała, czy są inne firmy? 
Wójt odpowiedział, że są i rywalizują ze sobą. 
Radny Stochniałek stwierdził, że gdy gospodarstwa będą miały własne kosze, to firmy będą 
brać udział w przetargu, nie będą wyposażać gospodarstw domowych w kosze. 
Wójt Gminy powiedział, że zostanie zrobione rozeznanie, jak to działa w innych firmach, 
a wyniki zostaną przekazane na sesji rady. 
Wójt gminy powiedział, że jest najemca części ośrodka zdrowia, z przeznaczeniem na sklep. 
Radna Klimas powiedziała, że mieszkańcy gminy uważają, iż nie jest to dobry pomysł. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
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Ad pkt 10  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 
zamknął sesję o godzinie 1545 wypowiadając formułę „Zamykam XXXI sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


