
Protokół Nr IX/2015 

z IX sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 13 października 2015 roku  

w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 
 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1310. 

Obecni na sesji: -     15 radnych według załączonej listy obecności, 

   -     Pyziak Andrzej – wójt gminy, 

   -     Napieraj Iwona – zastępca wójta gminy, 

- Wolf – Morawiak Beata - skarbnik gminy, 

- Borowiec Wiesława – radca prawny, 

- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 

- kandydaci na ławników Birlet Halina i Matusiak Mirosław, 

- sołtysi według załączonej listy obecności, 

 

Ad pkt 1  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward. Powitał obecnych na sesji 

radnych, sołtysów i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 15 radnych, podjęte na sesji 

uchwały są prawomocne. 

 
Ad pkt 2 

Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady. 

Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono. 

Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad IX sesji: 

1. Otwarcie sesji.      

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Rudniki. 

4. Podjęcie uchwały: 

   a/  w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie – uchwała Nr IX/62/2015; 

   b/ w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności  

      „Oleski Koszyk” – uchwała Nr IX/63/2015; 

   c/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” – uchwała  

      Nr IX/64/2015; 

   d/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała 

      Nr IX/65/2015; 

   e/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr IX/66/2015; 

   f/ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Sztuka europejska” – uchwała  

      Nr IX/67/2015. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Ad pkt 3 

Uwag do protokołu z VIII sesji rady, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2015 roku nie zgłoszono.  

Protokół  Nr VIII/2015 został przyjęty jednogłośnie - 15 głosami „za”. 

 

Ad pkt 4 

a/ wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie 



Zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie przedstawiła sekretarz 

gminy Marianna Krzykawiak. 

Przewodniczący rady poprosił o odczytanie protokołu z posiedzenia Zespołu Opiniującego 

Kandydatów na Ławników. 

Protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników, które odbyło się  

w dniu 9 października 2015 toku odczytała radna Anna Jach-Koterba – członek zespołu. 

Protokół stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

W imieniu Zespołu wystąpiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego  

w Oleśnie na kadencję 2016 – 2019 – jako uchwałę Nr IX/62/2015.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. 

Rada jednogłośnie zmieniła porządek obrad -  kolejne uchwały będą miały numerację wyższą 

o jeden. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozostawienia 

bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie na 

kadencję 2016 – 2019. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr IX/62/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów 

na ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016 – 2019 została podjęta 

jednogłośnie. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że rola ławnika jest bardzo ważna, gdyż ławnik jest 

członkiem zespołu sędziowskiego. 

Przewodniczący rady poprosił kandydatkę na ławnika o zabranie głosu. 

Pani Janina Birlet powiedziała, że jest emerytką, mieszka w miejscowości Łazy, jest 

ławnikiem Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny w Oleśnie obecnej kadencji, jest mężatką, 

matką trzech synów, przez 30 lat pracowała w jednym zakładzie pracy. Powiedziała, że 

ławnik ma taką samą rolę w sadzie jak ławnik, ale nie może prowadzić spraw, ma prawo 

wnieść uwagi, musi zachować tajemnicę. Omówiła pracę ławnika i przedstawiła dochody 

ławnika – ławnik otrzymuje 60 zł za posiedzenie. Stwierdziła, że funkcja ławnika jest bardziej 

funkcją społeczną niż dochodową /w roku 2014 uczestniczyła w 3-ech posiedzeniach, w roku 

2015 roku nie miała posiedzeń sądu/. 

Przewodniczący rady zapytał, czy to oznacza, że nie ma spraw w Sadzie Rodzinnym? 

Pani Birlet powiedziała, że nie wszystkie sprawy w Sądzie Rodzinnym wymagają obecności 

ławnika. 

Innych zapytań nie wniesiono. 

Przewodniczący rady powiedział, że wybór ławnika odbywa się w głosowaniu tajnym, należy 

powołać Komisję Skrutacyjną. 

W skład Komisji Skrutacyjnej powołano radnych: Kaczmarek Bogusława, Pakuła Henryk  

i Sas Adam. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczącą Komisji 

została radna Bogusława Kaczmarek.  

Po przygotowaniu kart do głosowania / na karcie są dwa nazwiska kandydatów umieszczone 

alfabetycznie: Janina Leokadia Birlet  i  Barbara Anna Wilk /przedstawione zostały zasady 

głosowania – radny stawia znak X przy nazwisku wybranego kandydata.  

Komisja przeprowadziła głosowanie.  

Głosowało 15 radnych. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Kaczmarek odczytała protokół Komisji: 

- Janina Leokadia Birlet uzyskała 14 głosów, 



- Barbara Anna Wilk uzyskała 1 głos. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru 

ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016 – 2019. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Ne IX/63/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie na 

kadencję 2016 – 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

b/ przystąpienie do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” 

Głos zabrał wójt Andrzej Pyziak. Powiedział, że był zaproszony na posiedzenie 

Stowarzyszenia. Stwierdził, że jest wiele produktów, które otrzymują nagrody i na tym ich 

„żywot” się kończy,  dlatego zrodził się pomysł, by ująć to w Klaster Dobrej Żywności 

„Oleski Koszyk” – koszt gminy to kwota 00 zł rocznie. 

Radna Kaczmarek zapytała, czy osoby indywidualne mogą umieszczać swoje produkty w 

Klastrze, czy muszą być przedsiębiorcami? 

Przewodniczący rady stwierdził, że jest to bardzo dobre pytanie, jutro jest posiedzenia 

członków stowarzyszenia i to pytanie zostanie zadane. Powiedział, ze z terenu gminy Rudniki 

w stowarzyszeniu jest 6-ciu przedsiębiorców i omówił zasady promocji „Oleskiego Koszyka”. 

Wójt powiedział, że „Oleski Koszyk” promowany jest na forum gospodarczym w Oleśnie, 

jest także propozycja, by następne forum zorganizować w Rudnikach. 

Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia 

Gminy Rudniki do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do Stowarzyszenia Klaster 

Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” została podjęta jednogłośnie. 

 

c/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” 

Radna Kaczmarek wystąpiła o omówienie zmian wymienionych w § 1 pkt 3, 4, 5, 7 i 10 

projektu uchwały. 

Wójt gminy powiedział, że odn. zadań: 

- 3 „Przebudowa drogi gminnej Nr 101022O Jaworzno – Mostki – Polesie”, 

- 4 „Przebudowa ulic w Rudnikach: Reymonta, Ogrodowa, Dworska”, 

- 5 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudniki – Młyny” 

  zmieniają się zasady dofinansowania dróg, gmina będzie mieć trudności z pozyskaniem  

  środków, gdyż największy nacisk jest na prawidłową infrastrukturę dróg m.in. droga musi  

  mieć szerokość min. 10 metrów, a to będzie bardzo trudne, będą regulowane stany prawne  

  tych dróg, stąd zwiększenie środków, 

- 10 „Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Rudnikach” 

  minął już termin zawarty w umowie o eksploatację i planowana jest rozbudowa Orlika  

  o boisko lekkoatletyczne z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu, środki w budżecie będą  

  przeznaczone na przygotowanie dokumentacji, można będzie wymienić istniejąca bieżnię  

  i wykonać nowe trybuny. 



Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz udzieliła 

odpowiedzi odn. zadania wymienionego w § 1 pkt 7 projektu uchwały „ Wykonanie 

dokumentacji na potrzeby dostosowania budynków do wymogów p-poż”. Powiedziała, że 

środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji przeciwpożarowej, zgodnej   

z obowiązującymi przepisami w przedszkolach w Cieciułowie, Żytniowie i Rudnikach. 

Radny Kościelny zapytał, dlaczego zostają zmniejszone środki na przebudowę poddasza 

Urzędu Gminy w Rudnikach. 

Wójt gminy powiedział, że planowane są w administracji samorządowej tzw. „centra usług 

wspólnych” m.in. wspólna księgowość w samorządzie, dobrze byłoby, by mieściło się to  

w jednym miejscu, dlatego dziś nie ma potrzeby przeznaczać środków na przebudowę 

poddasza. 

Innych zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian  

w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  

w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku”. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr IX/65/2015 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  

w 2015 roku” została podjęta jednogłośnie. 

 

d/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 

Uwag, zmian 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 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr IX/66/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

została podjęta jednogłośnie. 

 

e/ zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 

Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2015 rok nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2015 rok. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 15 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

f/ przyjęcie do realizacji projektu p.n. „Sztuka europejska” 

Proponowany do przyjęcia projekt omówiła dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 

Elżbieta Ciszkiewicz. 



Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że gmina otrzyma ok. 100 tys. dofinansowania, 

uczniowie będą mogli wyjeżdżać do różnych krajów /jeden wyjazd obejmuje czterech  

uczniów i dwóch opiekunów/, uczniowie poznają obyczaje innych nacji, gdyż są 

zakwaterowani u zwykłych rodzin, spotykają się z rówieśnikami, ale problemem jest 

przygotowanie zastępstw za wyjeżdżającego nauczyciela – rozwiązanie problemu należy 

jednak do dyrektora szkoły. 

Radny Kościelny zapytał, jakie są kryteria doboru wyjeżdżających uczniów i nauczycieli? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że zasady 

są na stronie Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. 

Radna Jach-Koterba Anna powiedziała, że ok. 3 lat temu spotkała się z realizacją programu 

Comenius   w innej gminie, zapytała w gimnazjum i powiedziano, iż napisanie wniosku nie 

znaczy, że będą środki z dofinansowania, gdyż brać udział w programie uczniowie muszą 

chcieć. Powiedziała, że celem programu jest integracja z innymi obywatelami Unii, ale wiąże 

się to także z obowiązkami. 

Radna Klimas zapytała, kto ponosi koszty: Unia Europejska czy gmina? 

Wójt odpowiedział, że gmina ponosi tylko koszty zastępstw nauczycieli. 

Radny Marchewka powiedział, że projekt przydatny jest przede wszystkim dla uczniów,  

a podstawowe kryterium doboru uczniów i nauczycieli to  znajomość języka angielskiego  

w wersji komunikatywnej, każdy z uczniów mógł wyjechać jeśli tylko chciał. 

Przewodniczący rady powiedział, że ostatnio były problemy dotyczące zastępstw. 

Wójt powiedział, że problem jest z nauczycielami, którzy są zatrudnieni w kilku szkołach. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

nauczyciel zatrudniony w dwóch różnych szkołach, wyjeżdżając z jednej szkoły w drugiej 

musi mieć zastępstwo koleżeńskie lub urlop bezpłatny. 

Radny Sowa powiedział, że nauczyciel biorąc urlop bezpłatny traci. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

nauczyciel wyjeżdżając ma delegację, nie może mieć płaconego wynagrodzenia w kilku 

zakładach pracy. 

Radna Jach-Koterba powiedziała, że program Comenius daje nowe doświadczenia 

nauczycielom, których nauczyciel nie kupi za żadne pieniądze. 

Przewodniczący rady zapytał, czy projekt musi mieścić się w kwocie określonej w uchwale? 

Wójt odpowiedział, ze jest to kwota, której nie można przekroczyć. 

Innych zapytań do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu p.n. „Sztuka europejska”. 

Głosowało 15 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   1 głos /radny Kościelny/ 

Uchwała Nr IX/68/ 2015 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Sztuka europejska” 

została podjęta. 

 

Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 

Przewodniczący rady powiedział, że radni otrzymali przedłożoną przez Wójta Gminy Rudniki 

informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudniki za I półrocze 2015 roku. Oczytał 

uchwałę nr 347/2015 z dnia 11 września 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Rudniki za I półrocze 2015 roku – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za  

I półrocze 2015 roku. 



Przewodniczący rady odczytał pismo rodziców dzieci z Rudnik z dnia 14 września 2015 roku 

w sprawie utworzenia 6-klasowej szkoły podstawowej w Rudnikach. Powiedział, że były 

rozmowy z przedstawicielami rodziców w tej sprawie. Kserokopia pisma stanowi załącznik 

Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Dyrektor Biura Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz przedstawiła  

dane liczbowe uczniów filii szkoły w Rudnikach. Powiedziała, że radni będą podejmować  

uchwały o tworzonych zespołach szkół – szkoły podstawowe i przedszkola, gdyż będą 

likwidowane oddziały przedszkolne. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że dokąd nie będzie konkretnych ustaw 

oświatowych, to rada cały czas będzie zajmować się oświatą, tworzone były oddziały 

przedszkolne, poniesione były koszty, teraz mają być  tworzone zespoły szkół. Powiedział,  

że ciągle w oświacie są zmiany, do szkół poszły dzieci 6-letnie, a znów mają być zmiany. 

Zwrócił się do radnych i rodziców – należy poczekać, a decyzje podejmować po wyborach. 

Innych uwag w tej sprawie nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady odczytał anonim w sprawie gimnazjum. Kserokopia stanowi załącznik 

Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Wójt gminy powiedział, że jest to anonim, ale kserokopie przekazał radnym i sołtysom  

z adnotacją „przeczytałem”. Stwierdził, że zawsze bierze odpowiedzialność za to co robi, ale 

chciałby, że było wiadomo jak inni to oceniają. 

Radny Sas stwierdził, że nie ma sensu rozmawiać na temat anonimu. Powiedział, że zawsze 

dobrze mówiono o gminie Rudniki, a teraz inni mówią iż „… we własne gniazdo”. 

Wójt powiedział, że mamy demokrację, ale nie wszyscy mają odwagę przyznać się do swoich 

poglądów i podpisać się pod tym co mówią – potrafią tylko szkalować innych. 

Ciszkiewicz Elżbieta omówiła zmiany, które nastąpiły w gimnazjum w związku ze zmianą 

dyrektora gimnazjum. 

Radna Jach-Koterba powiedziała, że rada gminy rozpatruje różne sprawy i bierze za to 

odpowiedzialność, dlatego osoba pisząca także winna się podpisać. Stwierdziła, że niepokoi 

ją praca dyrektora gimnazjum na dwóch etatach. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach powiedziała, że dyrektorowi 

wyrażono zgodę na pracę na krótki okres /by szkoła znalazła zastępstwo/ na prośbę Starostwa 

Powiatowego. 

Radny Marchewka powiedział, że dyrektor winien dbać o dobro szkoły i uczniów. 

Wójt odpowiedział, że jest to sytuacja przejściowa – do końca października 2015 roku. 

Radny Biskup powiedział, że jeżeli ktoś pisze pismo to powinien się podpisać. 

Radna Lach powiedziała, że ludzie piszą i będą pisać, ale rada nie powinna zajmować się 

anonimami i wniosła o zakończenie dyskusji. 

Radny Marchewka powiedział, ze takie pisma powinny iść do kosza. 

Radna Kaczmarek powiedziała, że powinna być ingerencja w organizację pracy w szkole. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach stwierdziła, że za organizację 

pracy w szkole odpowiada dyrektor szkoły. Powiedziała, że przekazane radnym pismo 

/anonim/ zostało także przesłane do innych instytucji, była już kontrola z Kuratorium 

Oświaty,  oczekujemy na wyniki. 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że radnym i sołtysom zostały przekazane fiszki 

projektowe do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” na lata 

2014 – 2020 celem wypełnienia i złożenia w LGD do 16 października 2015 roku. Poprosiła 

sołtysów o wywieszenie informacji na temat Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania „Górna Prosna” na lata 2014 – 2020. 

Radny Pakuła zapytał, czy LZS także może składać wnioski? 

Zastępca wójta odpowiedziała, że Ludowy Zespół Sportowy jest stowarzyszeniem i może 

składać wnioski. 



Wójt gminy zachęcił wszystkich do zainteresowania się budową ogniw fotowoltaicznych, 

gdyż inne źródła energii odnawialnej w naszej gminie nie wychodzą – budzą sprzeciw 

mieszkańców. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak stwierdził, że na ostatniej sesji była poruszona sprawa 

hydrantów. Powiedział, że w miesiącu wrześniu i październiku sprawdzono 160 hydrantów, 

na 340 hydrantów w gminy, 16 hydrantów jest do wymiany, a strażacy wiedzą, że nie każdy 

hydrant służy do działań przeciwpożarowych, ze względu na ciśnienie wody w hydrancie. 

Wójt poinformował radnych i sołtysów, że po dwóch latach starań jednostka OSP Dalachów 

została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego, oznacza to, że w gminie 

mamy już trzy takie jednostki i jest to wystarczająca ilość. 

Wójt powiedział, że otrzymaliśmy środki /schetynówki/ na budowę drogi z Jelonek na 

Praszkę, mimo że gmina była na 30 miejscu w kolejce, droga jest już robiona. Przekazał 

informację o wykonanych remontach dróg w roku bieżącym. 

Radny Pakuła zapytał, czy gmina będzie ustawiać płotki przeciwśnieżne, jeżeli tak, to ustawić 

na Nowym Bugaju – droga obok Małeckich. 

Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że gmina nie jest w stanie postawić płotki przy 

wszystkich drogach, są miejsca newralgiczne i tam płotki postawione muszą być.  

Sołtys wsi Jaworek wystąpiła o ustawienie tablic z numerami porządkowymi od strony 

Jaworzna. 

Radny Marchewka zapytał, gdzie na terenie gminy można składować gałęzie, są nowe piece  

i nie można ich spalić. 

Wójt gminy odpowiedział, że jest to odpad biodegradowalny, ale można jeszcze wywozić na 

PSZOK na wysypisku. 

Sołtys wsi Jaworzno powiedziała, że w Jaworznie jest firma, która zabiera gałęzie lub tnie na 

miejscu. 

Sołtys wsi Mirowszczyna powiedział, że była mowa o oświacie, uważa, że należy pomóc 

nauczycielom w  tej ciężkiej pracy, gdyż praca nauczyciela jest trudna. 

Radna Kaczmarek podziękowała sołtysowi za głos w obronie nauczycieli. 

Wójt gminy także podziękował sołtysowi i powiedział, że nikt nie krytykował nauczycieli, 

była tylko mowa o organizacji pracy w szkołach. 

Radna Jach-Koterba podziękowała w imieniu mieszkańców Jaworzna Zapłocia za lampę  

i barierki. 

Radny Mosiala powiedział, że w czerwcu była podjęta uchwała odn. wiatraków /zmiana 

planu/, uchwała została zaskarżona i uchylona. Zapytał, dlaczego radca tego nie sprawdziła? 

  

Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że uchwała została podjęta na wniosek 

stowarzyszenia, wzorem była uchwała z Lipia, przedłożona przez stowarzyszenie. Uchwała 

została uchylona na wniosek mieszkańców, którzy wystąpili do organu nadzoru o dokładne 

sprawdzenie uchwały. 

Radna Klimas zapytała, jakie będą skutki uchylenia uchwały i co z wiatrakami? 

Radca prawny odpowiedziała, że trwają prace nad zmianą studium, przygotowanie projektu 

studium należy do kompetencji wójta. 

Radny Mosiala powiedział, że ci co występowali o podjęcie uchwały, wystąpili o jej 

uchylenie. 

Wójt odpowiedział, ze tak. Zapytał radnego Mosialę o opinię w sprawie budowy wiatraków. 

Radny Mosiala powiedział, że nie ma określonego stanowiska, ale stowarzyszenie przekazuje 

dużo  informacji, z gminy jest dużo mniej. 

Wójt stwierdził, że każdy sam także powinien starać się uzyskać informacje na temat 

wiatraków. Gmina miałaby korzyści, jeżeli byłyby pobudowane wiatraki, czy będą budowane, 

nie wiadomo, na dziś nie ma jeszcze raportu oddziaływania na środowisko. 



Radny Mosiala powiedział, że wszyscy mają nauczkę na przyszłość, by nie ulegać tak mocno 

naciskom. 

Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że rada w gminie Radłów nie uległa takim 

naciskom i wiatraki mają być budowane. 

Radna Klimas stwerdziła, że radni są wybrani przez mieszkańców i powinni słuchać ich 

głosu. 

Radna Jach-Koterba zapytała, czy kwestia wiatraków jest zawieszona? 

Radca prawny odpowiedziała, że obecnie obowiązuje uchwała w sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego, ale  trwają prace nad zmianą. 

Wójt gminy powiedział, że aby zmienić plan miejscowy, musi być zmiana studium, prace na 

zmianą studium już są prowadzone. 

Radna Jach-Koterba zapytała, skąd radny Mosiala wiedział, ze uchwala jest uchylona? 

Radny Mosiala odpowiedział, że ze strony Blog Moje Rudniki. 

Wójt gminy Powiedział, że gmina nie ma jeszcze oficjalnej informacji o uchyleniu uchwały,  

a członkowie stowarzyszenia byli na rozprawie i wiedzą, wyrok umieścili na blogu Moje 

Rudniki. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 6 

Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 

zamknął sesję o godz. 1640 wypowiadając formułę „Zamykam IX  sesję Rady Gminy 

Rudniki”. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 Podinspektor ds. kadr i rady gminy  Przewodniczący Rady Gminy  

 /-/ Elżbieta Baros /-/ Edward Gładysz 

 


