
Protokół Nr XV/2016 

z XV sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu 21 czerwca 2016 roku  

w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1300. 

Obecni na sesji: -     14 radnych według załączonej listy obecności, 

   -     Napieraj Iwona – zastępca wójta gminy, 

   -     Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy, 

- Wolf – Morawiak Beata - skarbnik gminy, 

- Borowiec Wiesława – radca prawny, 

- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  

w Rudnikach, 

- sołtysi według załączonej listy obecności, 

- Kaczmarek Aleksandra – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie,  

- Maryniak Szymon – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Żytniowie,  

- Sekienda Anna – mieszkanka wsi Janinów. 

Nieobecny na sesji radny Mosiala Tomasz – usprawiedliwiony. 

 

Ad pkt 1  
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward. Powitał obecnych na sesji radnych, 

sołtysów i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych, podjęte na sesji uchwały są 

prawomocne. 

 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady. Poinformował, że do przedłożonego prządku 

obrad XV sesji wprowadzono pomyłkowo punkt 4 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej – 

wystąpił  o wycofanie punktu – pozostałe punkty porządku mają numer o jeden niższy.  

Zmianę do porządku zgłosiła zastępca wójta gminy Napieraj Iwona - wystąpiła o wprowadzenie  

do porządku obrad, jako punkt 4f, uchwały w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień 

publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

Rada jednogłosnie przyjęła zgłoszone poprawki. 

Przewodniczący rady poddał  pod  głosowanie porządek obrad XV sesji rady. 

Głosowało 14 radnych. 

Rada jednogłosnie /14 głosami „za”/ przyjęła następujący porządek obrad: 

    1. Otwarcie sesji.      

    2. Przyjęcie porządku obrad. 

    3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Rudniki. 

    4. Podjęcie uchwały: 

      a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

         gminy za 2015 rok – uchwała Nr XV/115/2016; 

      b/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu  

          za 2015 rok – uchwała Nr XV/116/2016; 

       c/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XV/117/2016; 

       d/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała  

     Nr XV/118/2016; 

    e/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XV/119/2016; 

  f/ w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia 



      postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz 

      świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – uchwała Nr XV/120/2016. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

      6. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad pkt 3 

Uwag do protokołu  z XIV sesji rady gminy, która odbyła się w dniu 17 maja 2016 roku nie zgłoszono.  

Protokół  Nr XIV/2016  został przyjęty jednogłośnie - 14 głosami „za”.  

 
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porzadku obrad Przewodniczący Rady Gminy Edward 

Gładysz oraz Zastępca Wójta Gminy Rudniki Napieraj Iwona wręczyli pamiątkowy dyplom oraz 

upominki  Szymonowi Maryniakowi uczniowi  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Żytniowie, który zajął czwarte miejsce w XXXIX  finale centralnym 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, turniej odbył się  

w dniach 4 – 6 czerwca 2016 roku w Supraślu woj podlaskie.  

Dyplom i upominki wręczono także  Alekszandrze Kaczmarek, nauczycielowi Szkoły 

Podstawowej, która przygotowywała ucznia do turnieju. 

 

Ad pkt 4 

a/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 
Nie zgłoszono uwag o przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 

sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 

Przewodniczący rady odczytał uchwałę Nr 88/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2015 rok Gminy Rudniki – opinia pozytywna. 

Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr XV/111/2016 w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

b / udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki 
Przewodniczący rady gminy Edward Gładysz poinformował radnych, że rada podejmuje uchwałę  

w sprawie absolutorium dla wójta gminy po zapoznaniu się z: 

- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, 

- sprawozdaniem finansowym, 

- informacją o stanie mienia komunalnego, 

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący rady stwierdził, że rada jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XV/115/2016  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2015 rok. Poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o stanowisko Komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Sas odczytał protokół z posiedzenia Komisji oraz 

uchwałę Nr 1/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2015  rok. 



Przewodniczący rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu   

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Rudniki za 2015 rok – uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 213/2016 

z dnia 1 czerwca 2016 roku. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki  z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   1 głos  /radny Kościelny/ 

Uchwała Nr  XV/116/2016  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki   

z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok została podjęta. 

Przewodniczący rady Edward Gładysz stwierdził, że Rada Gminy Rudniki udzieliła wójtowi 

absolutorium za 2015 rok. 
 

c/ zmiany w budżecie gminy na 2016 rok 
Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok omówiła skarbnik gminy Beata Wolf – 

Morawiak. 

Radna Wilk zapytała, co to jest budowa altany przy GOKSiR w Rudniakch? 

Zastępca wójta Napieraj Iwona powiedziała, ze będzie to zadaszenie przy Gminnym Ośrodku  

Kultury w Rudnikach, które będzie wykorzystane podczas organizowanych imprez w GOK, są tam 

już stoliki i ławki, obecnie będzie wykonane zadaszenie, miejsce nie będzie ogólnodostepne. 

Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczacy rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   1 głos  /radna Wilk/ 
Uchwała Nr XV/117/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok została podjęta. 

 

d/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budzetu w 2016 roku” 
Proponowane zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” omówiła 

skarbnik gminy. 

Radny Kościelny zapytał co z monitoringiem wodociągu? 

Zastępca wójta Napieraj Iwona powiedziała, że jest to zadanie wprowadzone już wcześniej do planu 

rocznego, gdyż są duże straty wody, będzie monitoring i kontrola co się dzieje na  sieci. 

Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałe w sprawie zmian w „Planie 

inwestycji finansoanych z budżetu w 2016 roku”. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 13 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   1 głos  /radna Wilk/ 

Uchwała Nr XV/118/2016 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 

roku” została podjeta. 

 

e/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Zapytań, uwag 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   - 13 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   1 głos  /radna Wilk/ 

 Uchwała Nr XV/119/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

została podjeta. 

 

f/ zawarcie porozumienia na zakup energii 
Zastępca wójta Napieraj Iwona powiedziała, że jest to już 3-ci wspólny przetarg na zakup energii, 

wspólna organizacja przetargu daje niższy koszt energii – omówiła zasady zakupu energii przy 

utworzeniu grupy zakupowej. 

Przewodniczący rady Gładysz Edward zapytał ile procent  gmina zyskuje przy wspólnym zakupie 

energii? 

Zastępca wójta odpowidziała, że oszczędność między 2014 a 2016 rokiem wynosić winna  ok. 6%. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczacy rady przedstawił i podsał pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia grupy 

zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie 

udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej. 

Głosowało 14 radnych. 

Wynik głosowania: za   - 14 głosów 

   przeciw  -   0 głosów 

   wstrzymuję się -   0 głosów 

Uchwała Nr  XV/120/2016 w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na 

zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  została podjeta. 

 

Ad pkt 5   -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady odczytał skierowane do rady pismo Rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych pierwszej instancji z siedzibą w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sygn. 

ZRD-411-12/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie wynagrodzenia wójta gminy – wniosek 

Pana Roberta Tkaczyka. Powiedział, że Pan Tkaczyk ciągle składa wnioski o udzielenie informacji 

publicznej. 

Sekretarz gminy podała wnioski, o które wystąpił Pan Tkaczyk do Urzedu Gminy m.in. podania 

kosztu wyjazdu radnych do gminy partnerskiej na Słowację, kserokopie zawartych umów zleceń  

w 2015 roku. 

Radca prawny Wiesława Borowiec przedstawila ustawę o dostępie do informacji publicznej. 

Powiedziała, że definicja informacji publicznej jest bardzo ogólna, należy więc udzielać informacji 

na każdy wniosek. Powiedziała, że Pan Tkaczyk żąda ukarania Przewodniczącego Rady Gminy 

Rudniki i Wójta Gminy Rudniki za nie podjęcie nowej uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta. 

Omówiła zasadność wypłacania wynagrodzenia wójtowi na podstawie obowiązującej uchwały. 

Przewodniczący rady odczytał przygotowaną odpowiedź na pismo do Rzecznika dyscypliny 

finansów publicznych. 

Radna Jach-Koterba zapytała, czy jest wyważenie w tym przypadku pomięczy ustawą o 

samorządzie gminnym a kodeksem pracy. 

Radca prawny odpowiedziała, że ustawy są powiązane, z ustawy o pracowacownikach 

samorządowych nie wynika, że w każdej kadencji ma być nowa uchwała o wynagrodzeniu wójta, 

gdyż uchwała dotyczy wynagrodzenia wójta jako stanowiska, a nie wynagrodzenia Andrzeja 

Pyziaka czy innej konkretnej osoby, ale Regionalna Izba Obrachunkowa uważa, iż w nowej 

kadencji wójta powinna być nowa uchwała w sprawie wynagrodzenia wójta. 



Przewodniczący rady powiedział, że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, gdyby z ustawy 

wynikało, że na pierwszej sesji rada podejmuje chwałę w sprawie wynagrodzenia wójta , taka 

uchwała byłaby podjęta. 

Innych uwag dotyczących przedstawionej odpowiedzi do Rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych nie zgłoszono i rada jednogłośnie wyraziła zgodę na przedstawioną odpowiedź do 

rzecznika. 

Przewodniczący rady oddał gos Pani Annie Sekienda zamieszkałej w Janinowie. 

Pani Anna Sekienda wystąpiła o zwiększenie bezpieczeństwa dowozu do szkoły dzieci z Janinowa, 

Odcinka i Młynów. Powiedziała, że gmina buduje altanki przy Gminnym Ośrodku Kultury, by 

można było się „schować przed deszczem”, a rodzice chcą tylko bezpieczeństwa dla dzieci. 

Powiedziała, że planowane są zmiany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na 

2019 rok, ale co do tego czasu. Przedstawiła radnym organizację dowozu uczniów w miejscowości 

Uszyce gmina Górzów Śląski. Stwierdziła, że dziwi ją, dlaczego nic się nie dzieje w gminie 

Rudniki, by poprawić bezpieczeństwo dowozu uczniów do szkół. Zapytała, czy gmina planuje 

zmiany?  

Pani Anna Sekienda poruszyła także sprawę godzin pracy przedszkoli w gminie Rudniki. 

Powiedziała, że jej dzieci będą uczęszczały do przedszkola w Wierzbiu /brak miejsca w Rudnikach/, 

dzieci będą zabierane z domu i zapytała dlaczego nie ma takich zasad w gminie Rudniki? 

Przewodniczący rady zapytał, czy w przedszkolach nie ma braku informacji  na temat pracy 

przedszkoli? 

Radny Pakuła powiedział, że rodzice także winni wykazać inicjatywę i pytać. 

Pani Anna Sekienda powiedziała, że w przedszkolach nikt nie udziela informacji na temat pracy 

innych przedszkoli. 

Radna Kaczmarek zapytała, kiedy będzie przeprowadzony nowy przetarg na dowóz dzieci? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

nie będzie przetargu na przewóz, będzie przedłużenie dotyczas obowiązującej umowy do końca 

2016 roku i zostaną zakupione bilety miesięczne, gdyż od 1 stycznia będą obowiązywały nowe 

przepisy. 

Radna Kaczmarek zapytała, kto negocjuje warunki z przewoźnikiem? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz odpowiedziała, 

że 3 /trzy/ lata temu zrezygnowano z dowozu uczniów i zakupiono bilety miesięczne w transporcie 

publicznym – przy wyborze przewoźnika decydowała cena zakupu biletów. 

Pani Anna Sekienda stwierdziła, że gmina wyceniła bezpieczeństwo uczniów. 

Radny Marchewka powiedział, że zgłaszał uwagi odnośnie dowozu uczniów z Jaworzna /uwagi 

dotyczyły godzin przywozu i odwozu uczniów/,  nikt nie zwracał uwagi na dobro uczniów. 

Powiedział, że przy organizacji nowego przetargu na dowóz uczniów należy zwrócić uwagę  

i zwrócić uwagę na dobro uczniów. 

Pani Anna Sekienda powiedziała, że lokalizacja przystanków na Janinowie, Odcinku i Młynach jest 

najgorsza w całej gminie i zapytała, czy do przewozu uczniów nie można wykorzystać gminnego 

gimbusu? 

Sołtys wsi Chwiły powiedziała, że Pani Sekienda i mieszkańcy Janinowa mają teraz problem  

z dowozem uczniów, podczas gdy mieszkańcy Chwił taki problem mają cały czas, z Chwił do 

Faustianki nie ma chodnika, drogą krajową trzeba przejść 200 metrów do przystanków. Stwierdziła, 

że problemy z bezpieczeństwem i dowozem dzieci są wszędzie.  

Radny Pakuła powiedział, że dzieci z Nowego Bugaja do przystanku dochodzą 2,7 km, może też 

należy jeździć po te dzieci? 

Sołty wsi Słowików powiedziała, że problemy bezpiecznego dowozu dzieci są wszędzie, ale 

popiera sprawę Pani Sekienda. Zapytała, czy w Jaworznie może być świetlica szkolna? 

Radna Lach powiedziała, że w szkole w Jaworznie są zajęcia  w tzw. „świetlicy”, która jest czynna 

do godz. 14.00, ale świetlica winna być czynna do godziny 16.00. 

Radna Jach-Koterba powiedziała, że należy ualestycznić sprawę działania oświaty – m.in. dowóz 

dzieci, godziny pracy przedszkoli i świetlic w szkołach. 



Przewodniczący rady powiedział, że jest problem dowozu dzieci z Janinowa i Odcinka polega na 

tym, że nie można wysadzić  dzieci w innym miejscu niż na przystanku. 

Zastępca wójta Iwona Napieraj przekazała uwagi przewoźnika dotyczące wjeżdżania na Odcinek  

i Janinów /brak możliwości zawrócenia/. 

Sołtys Janinowa powiedział, że na Janinowie można nawracać, nawracają duże auta ciężarowe. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

gmina gimbusy dostała w 2001 i 2008 roku, pierwszy gimbus jest już  złomowany, a drugi został 

wydzierżawiony przewoźnikowi. Powiedziała, że rozważane są różne warianty dowozu dzieci, ale 

czekamy na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w sprawie planowanych zmian w oświacie. 

Stwierdziła, że planowano pracę przedszkola w Jaworznie w godzinach od 6.00 do 16.00, ale 

zainteresowana była jedna osoba,  godziny rodzice powinni okreslać w składanych deklaracjach. 

Sołtys Słowikowa powiedziała, że w deklaracjach nie ma miejsca na wpisanie godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

nie zostaną wydłużone godziny pracy przedszkola dla jednego dziecka. Odn. świetlic powiedziała, 

że świetlice są na wniosek rodziców, jeżeli nie ma zgłoszeń to prowadzone są zajęcia świetlicowe, 

np. w Jaworznie zajęcia winny być od 13.00 do 15.00, jeżeli jest coś nie tak, to rada rodziców 

działająca przy szkole powinna złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Stwierdziała, że była 

przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty kontrola pracy świetlic i nie stwierdzono uchybień. 

Problem pracy świetlicy jest tylko w Jaworznie, w innych szkołach nie ma uwag dotyczących pracy 

świetlic, dyrektorzy ustalili, że dzieci mają zajęcia świetlicowa w trakcie zajęć lub po lekcjach.  

Radna Klimas powiedziała, że nie powinno być tak, by rodzice nie wiedzieli iż można wydłużyć 

godziny pracy. 

Radna Wilk powiedziała, że powinna być większa współpraca  między Biurem Obsługi Oświaty 

Samorządowej i dyrektorami szkół. 

Radny Sowa powiedział, że zajęcia świetlicowe winny być w szkołach od godziny 12.00 do 

godziny 15.00 bez względu na liczbę dzieci. 

Radna Lach powiedziała, że zajęcia świetlicowe powinny być w szkole cały czas, a nie  

w wyznaczonych godzinach. 

Przewodniczący rady powiedział, że gmina zajmie się tym problemem, będą szukane rozwiązania 

dla całej gminy. 

Pani Sekienda Anna powiedziała, że dyrektorzy powinni przekazać rodzicom informację, które 

przedszkola pracują dłużej lub są miejsca w przedszkolach. 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że taka informacja zostanie przygotowana. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała,  

że  problem z miejscami w przedszkolach powstał, gdyż dzieci 6-letnie nie poszły do szkoły,  

przedszkole w Rudnikach pracuje dłużej, są trzy oddziały i nie można utworzyć kolejnego oddziału, 

wydłużenie godzin pracy innego przedszkola wymaga zmian organizacyjnych. 

Sekretarz gminy Marianna Krzykawiak powiedziała, że będzie sesja oświatowa i wtedy można 

dyskutować na temat oświaty, a dziś zakończyć dyskusję. 

Przewodniczący rady zapytał, czy w Dalachowie będą dożynki gminne? 

Sołtys Dalachowa powiedziała, że ze względu na trudności organizacyjne dożynek w Dalachowie 

nie będzie. 

Radny Pakuła podziękował za wykoszenie poboczy dróg i zwrócił się o ustawienie koszy na 

przystanku na Nowym Bugaju i wykoszenie placu przy przystanku. 

Radna Jach-Koterba  zapytała, kiedy będzie remont kuchni w szkole w Jaworznie? 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że rozpatrywany jest problem wyżywienia uczniów  

w całej gminie, dlatego na dziś nie jest planowany remont kuchni w szkole w Jaworznie. 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

planowano wykonanie drobnych remontów w kuchni w ramach środków własnych szkoły, remontu 

nie wykonano. 

Radny Pakuła powiedział, że na terenie gminy powinna być porządna kuchnia w jednej szkole  



i wyżywienie powinno być dowożone do pozostałych szkół, a nie przez firmę kateringową. 

Radna Wilk zapytała, kto wygrał przetarg na usuwanie azbestu i kto prowadzi inwentaryzację 

azbestu, gdyż inwentaryzacja nie jest robiona rzetelnie. 

Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że przetarg uniważniono, ogłoszony został nowy 

przetarg, inwentaryzację robić będzie firma. 

Radna Kaczmarek zapytała, jakie są kryteria przydziału środków dla szkół? 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 

dyrektorzy mogą składać zapotrzebowania, na dziś takich zapotrzebowań nie ma, więc obowiązują 

kwoty ustalone w budżecie na dzień 1 stycznia 2016 roku. 

Radna Wilk zapytała, co dalej z badaniami ścieków z oczyszczalni przydomowych?0, 

Zastępca, 

 wójta Iwona Napieraj powiedziała, że obecnie przekazywane są mieszkańcom informacje na temat 

badań ścieków, nie prowadzona jest egzekucja i mieszkańcy nie są karani. 

Przewodniczączący rady Edward Gładysz zaprosił radnych i sołtysów na zawody drwali, które 

odbędą się w dniach 2 – 3 lipiec na Bobrowie. 

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 6 

Wobec wyczerpania się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 

zamknął sesję o godz. 1535 wypowiadając formułę „Zamykam XV sesję Rady Gminy Rudniki”. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

   

 Podinspektor ds. kadr i rady gminy  Przewodniczący Rady Gminy  

 /-/ Elżbieta Baros /-/ Edward Gładysz 

 


