
Protokół Nr VI/2011 
z VI sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  17 maja 2011 roku 
w sali Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach 

 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    13 radnych według załączonej listy obecności, 
   -    Pyziak Andrzej – wójt gminy 

-    Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy, 
- Polak Jan - skarbnik gminy, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 
- Zając Danuta – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudnikach, 
- Pawlaczyk Janina – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  
      i Rekreacji w Rudnikach; 

   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecni na sesji radni Marchewka Jarosław i Stochniałek Jacek – usprawiedliwieni. 

Ad pkt 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward.. Powitał obecnych na sesji 
radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 13 radnych, co stanowi quorum, przy 
którym podjęte na sesji uchwały rady są prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.  
Zmiany do przedłożonego porządku nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie, 13 głosami „za”, przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
    a/  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok  
        - uchwała Nr VI/44/2011;  
    b/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
        przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Rudniki – uchwała  
        Nr VI/45/2011; 
    c/ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni  
      wiatrowych – uchwała Nr VI/46/2011; 
   d/ w sprawie przystąpienia do projektu p.n. „Wycieczki i turnieje unihokeja dla dzieci  
      z Euroregionu Pradziad” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy  
     Transgranicznej RCz – RP 2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad – uchwała Nr VI/47/2011. 
   e/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr VI/48/2011; 
   f/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku”  
      - uchwała Nr VI/49/2011; 
   g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – uchwała Nr VI/50/2011; 



5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z V sesji rady, która odbyła się w dniu 29 marca 2011 roku nie zgłoszono. 
Protokół  Nr V/2011 został przyjęty jednogłośnie, 13 głosami „za”.   
 
Ad pkt 4 
a/ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok  
Uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VI/44/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2011 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
   terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Rudniki 
Uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Rudniki nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Rudniki. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VI/45/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Rudniki została 
podjęta jednogłośnie. 
 
c/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki  
    w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych 
Wyjaśnień w sprawie zmiany planu udzieliła sekretarz gminy Marianna Krzykawiak. 
Uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie 
niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VI/46/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji 
zespołu elektrowni wiatrowych została podjęta jednogłośnie. 



d/ przystąpienia do projektu p.n. Wycieczki i turnieje unihokeja dla dzieci  
   z Euroregionu Pradziad” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  
   Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad 
Radna Klimas zapytała, czy kwota 140.000 zł to wartość całego projektu i czy złożono 
wniosek o dofinansowanie? 
Wójt odpowiedział, że podana kwota to koszt całego projektu, ale 95% wartości pokryje 
dofinansowanie, 5% kosztów ponosi gmina, wniosek został złożony. Koordynatorem 
merytorycznym będzie Pan Jan Rychel, finansowo Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Rudnikach., będzie to już drugi taki projekt.  
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia 
do projektu p.n. „Wycieczki i turnieje unihokeja dla dzieci z Euroregionu Pradziad” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 
2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VI/47/2011 w sprawie przystąpienia do projektu p.n. „Wycieczki i turnieje 
unihokeja dla dzieci z Euroregionu Pradziad” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad. 
została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VI/48/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ zmiana w„Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” 
Radna Kaczmarek zapytała, dlaczego z planu wykreślono remont drogi Rudniki – Młyny? 
Wójt odpowiedział, że droga będzie realizowana przez gminę ze środków przeznaczonych na 
remonty dróg, dlatego skreślono z planu inwestycji. 
Zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” omówił skarbnik 
gminy. 
Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku”. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VI/49/2011 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  
w 2011 roku” została podjęta jednogłośnie. 



g/ zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2011 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2011 rok. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr VI/50/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad  pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
 
Przewodniczący rady przedstawił pismo mieszkańców wsi Mirowszczyzny w sprawie 
oświetlenia ulicznego. Poprosił wójta o stanowisko w tej sprawie. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że środki finansowe na 2011 rok są już rozdysponowane, 
można zastanowić się nad realizacją oświetlenia w 2012 roku, ale nie można już dziś 
zagwarantować, że będzie to zrobione. Stwierdził, że prowadzimy remonty szkół w Jaworznie 
i Żytniowie, muszą być zagwarantowane środki na ewentualne dodatkowe sprawy. 
Wójt powiedział, że do gminy zwrócił się Pan Ścigała o zrobienie kładki przez Jaworzynkę, 
prosi jednak, by kładka została wykonana przez samorząd wiejski. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz powiedział, że w Cieciułowie na tzw. „drodze unijnej” 
jest przy rowie bardzo wąski mostek, należy ustawić tam płotki. 
Wójt powiedział, że zostanie to zrobione, dobrze będzie jak tego nikt nie zniszczy. 
Radny Szczerba – w Jaworznie Zapłociu na drodze zrobiło się załamanie, trzeba to naprawić. 
Wójt odpowiedział, że będzie to robione, będzie też czyszczenie rowu. Zwrócił się do 
radnych o przekazanie mieszkańcom prośby, by też dbali o rowy, które odprowadzają wodę z 
ich posesji. 
Sołtys wsi Odcinek wystąpiła o naprawę drogi Odcinek – Łazy, jest tylko piasek. 
Wójt powiedział, że Odcinek ma zrobionych wiele innych dróg, ta droga nie jest drogą 
pierwszej potrzeby, nie można wszystkiego zrobić od razu. 
Sołtys wsi Cieciułów zapytała, czy w roku bieżącym będzie robiona droga na Stawkach 
Cieciułowskich? 
Wójt odpowiedział, że tak, już jest po przetargu na wykonawcę. 
Sołtys wsi Mostki wystąpił o naprawę drogi na Polesiu i dokończenie czyszczenia rowu. 
Wójt powiedział, że droga na Polesiu jest z destruktu, dziury też się tworzą przez 
nieprawidłowe korzystanie z drogi – jeździ się tylko środkiem drogi, w miarę możliwości 
zostanie to naprawione. 
Sołtys wsi Julianpol zapytał, czy będzie dokończone czyszczenie rowów na Julianpolu  
i co z remontem drogi? 
Wójt odpowiedział, że droga zostanie naprawiona, wyczyszczona zostanie jeszcze część 
rowu, ale to jest rów melioracyjny, o który muszą dbać właściciele działek – mieszkańcy 
Julianpola. 
Radny Owczarek, mieszkaniec Julianpola, powiedział, że brak czystości  rowów i przepustów 
to wina mieszkańców, którzy o to nie dbają. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że z tzw. „zielonym parkiem” na Łazach jest jak ze 
zbiornikiem na Młynach po Lukasach, właściciele przekazali działki, ale nie uregulowano od 
razu stanu prawnego i właściciele nieruchomości sprzedali. Na Łazach właściciel dał teren, 
wszyscy byli przekonani, że grunt jest wsi, gmina kupiła grunt obok w 2010 roku i wtedy 



okazało się, że „zielony park” nie należy ani do wsi ani do gminy, tylko do prywatnego 
właściciela od 1980 roku – jest akt notarialny sprzedaży. Planowane jest kupno działki od 
Państwa Zarembów i przeznaczyć na potrzeby wsi tzw. „zielony park”. Wczoraj  
/16 maja 2011 roku/ zawarta została umowa przedwstępna na kupno działki o pow. 21 arów. 
Radna Klimas podziękowała za pomoc w odzyskaniu „zielonego parku”. 
Wójt przedstawił radnym pismo PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie  
w sprawie przejęcia budynku stacji kolejowej w Janinowie – poprosił o zastanowienie się,  
co z tym zrobić. Kserokopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Wójt zwrócił się o pomoc w sprawie wyznaczenia miejsc montażu słupów ogłoszeniowych, 
planuje się ustawienie 5 słupów w większych miejscowościach, trzeba znaleźć takie miejsce, 
by spełniały swoją rolę. Powiedział, że na terenie gminy zostały umieszczone tablice 
informacyjne, wykonane w ramach współpracy polsko – czeskiej i prosi, by tablice nie były 
niszczone, aby mieszkańcy szanowali to co zostało zrobione ze środków mieszkańców gminy, 
gdyż wszyscy płacimy podatki. 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach Janina Pawlaczyk 
zaprosiła radnych na: 
- Wieczór z operetką i humorem, który odbędzie się w dniu 18 maja 2011 roku, 
- rajd rowerowy, który odbędzie się w dniu 22 maja 2011 roku /niedziela/, start o godz. 1400 
  w parku w Rudnikach, 
- bieg Pętla Rudnicka w dniu 29 maja 2011 roku /niedziela/. 
Powiedziała, że tegoroczne dożynki odbędą się w Cieciułowie, w ostatnią niedzielę sierpnia. 
Poinformowała radnych, że Pani Anna Kulig z Żytniowa za zwycięstwo w konkursie 
„Kulinarne dziedzictwo” w nagrodę pojedzie do Brukseli do Europarlamentu. 
Wójt Andrzej Pyziak poinformował radnych o prowadzonych zadaniach: 
1. rozpoczęto prace termomodernizacyjne i remonty szkół podstawowych w Żytniowie  
   i w Jaworznie, 
2. na ukończeniu jest „Dom strażaka” w Żytniowie, 
3. kończona jest kanalizacja w Jaworznie, 
4. zrobiona została droga na Słowików, 
4. przeprowadzono przetargi na budowę „Orlika” i na drogi /Stawki Cieciułowskie,  
   Rudniki – Mirowszczyzna/. 
Powiedział, że może zostanie rozwiązana sprawa słupa energetycznego na boisku  
w Cieciułowie, uzgodniono iż gmina wykona projekt, Zakład Energetyczny roboty. 
Wójt powiedział, że następna sesja planowana jest na dzień 17 czerwca 2011 roku /piątek/ 
na godz. 1200. 

Więcej zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 6  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 
zamknął sesję o godz. 1320 wypowiadając formułę „Zamykam VI sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 


