
Protokół Nr X/2015 

z X uroczystej sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 14 listopada 2015 roku  

w Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach 
 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1600. 

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

   -     Pyziak Andrzej – wójt gminy, 

   -     Napieraj Iwona – zastępca wójta gminy, 

   -     Krzykawiak Marianna 

- sołtysi według załączonej listy obecności, 

- zaproszeni goście 

 

Sesja rozpoczęła się od hymnu państwowego. 

Ad pkt 1  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward. Powitał obecnych na 

uroczystej  sesji radnych, sołtysów i  zaproszonych gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 

15 radnych, sesja jest prawomocna. 

 
Ad pkt 2 

Porządek uroczystej sesji przedstawił przewodniczący rady. 

Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono. 

Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad X uroczystej sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podsumowanie 25-lecia samorządu w Gminie Rudniki, w tym: 

   a/ prezentacja multimedialna, 

   b/ wręczenie odznaczeń i wyróżnień i oficjalne wystąpienia gości,  

   c/ występ artystyczny, 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Ad pkt 3 

a/ prezentacja multimedialna 

Przewodniczący rady Edward Gładysz poprosił o zabranie głosu wójta Andrzeja Pyziaka  

i dokonanie podsumowania 25-lecia działalności samorządu w Gminie Rudniki. 

Wójt gminy podsumował 25-lecie samorządu w gminie omawiając przygotowaną prezentację 

multimedialną. 

Przewodniczący rady podziękował wójtowi za wystąpienie. 

Poprosił o zabranie głosu Janinę Pawlaczyk dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  

i Rekreacji w Rudnikach. 

Dyrektor GOKSiR  zapowiedziała 15 minutowy występ zespołu „Tesla Yellow Band”  - 

przekazała kilka informacji o zespole. 

Po występie przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy. 

 

b/ wręczenie odznaczeń i wyróżnień 

Przewodniczący rady poprosił Panią Janinę Pawlaczyk – dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  o prowadzenie tej części sesji. 



Pani Janina Pawlaczyk poprosiła  wójta gminy Andrzeja Pyziaka i skarbnika gminy Beatę 

Wolf-Morawiak o wręczenie statuetek z podziękowaniami za wieloletnią współpracę 

honorowym gościom. Następnie wyczytywała nazwiska gości. 

Statuetki otrzymali: 

- Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, 

- Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, 

- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Korzeniowski, 

- Starosta Oleski Stanisław Belka. 

Statuetkę z podziękowaniami otrzymał także Przewodniczący Rady Gminy Rudniki Edward 

Gładysz. 

Wszystkim uhonorowanym zrobiono pamiątkowe zdjęcie. 

Przewodniczący rady podziękował  dyrektor GOKSIR i przejął ponownie prowadzenie obrad 

sesji i poprosił gości o wystąpienia. 

Głos zabrali: 

- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Korzeniowski, 

- Marszałek Województwa Opolskiego, który wręczył także pamiątkowe statuetki  Wójtowi  

  Gminy Rudniki Andrzejowie Pyziakowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Rudniki  

  Edwardowi Gładyszowi, 

- Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, który również wręczył wójtowi gminy  

  odznaczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, 

- Starosta Oleski Stanisław Belka, 

- Jan Stasiak – komendant gminny OSP, który podziękował także za nowy samochód  

  pożarniczy dla OSP Rudniki. 

Następnie głos zabrali przedstawiciele gmin partnerskich i delegacji zagranicznych. 

- Marian Hudec – Starosta Obec Soblahov ze Słowacji, 

- Ivo Pitner – Starosta Benov i Przewodniczący Mikroregionu Mostenka /Czechy/, 

- przedstawiciel delegacji z Niemiec. 

Przewodniczący rady powiedział, że również inni uczestnicy sesji mogą zabrać głos. 

Podziękowania wójtowi złożyli: 

- delegacja pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, 

- delegacja radnych i sołtysów. 

Innych wystąpień i podziękowań nie było.  

Przewodniczący rady poprosił wszystkich obecnych o obejrzenie przygotowanego filmu 

„25 lat samorządu w Gminie Rudniki”. 

Przewodniczący rady poprosił radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek 

organizacyjnych do pamiątkowych zdjęć. 

 

Ad pkt 4 

Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 

zamknął sesję o godz. 1910 wypowiadając formułę „Zamykam X uroczystą  sesję Rady Gminy 

Rudniki”. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 Podinspektor ds. kadr i rady gminy  Przewodniczący Rady Gminy  

 /-/ Elżbieta Baros /-/ Edward Gładysz 

 


