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

która odbyła się w dniu  28 listopada 2011 roku 
w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    15 radnych według załączonej listy obecności, 
   -    Pyziak Andrzej – wójt gminy 

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

Samorządowej w Rudnikach, 
   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 

Ad pkt 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward. Powitał obecnych na sesji 
radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 15 radnych, podjęte na sesji uchwały rady 
są prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.  
Zmianę do przedłożonego porządku obrad zgłosił radny Andrzej Owczarek  –  wystąpił o 
wprowadzenie jako pkt 4e uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego. Uzasadnił proponowaną zmianę. 
Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę. 
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad X sesji rady: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata  
        2011 – 2015 – uchwała Nr X/76/2011; 
   b/ zmieniającej 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 – uchwała Nr  
       X/77/2011; 
   c/ zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego  
       podatku – uchwała Nr X/78/2011; 
   d/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
       i zwolnień od tego podatku – uchwała Nr X/79/2011; 
   e/ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku  
      rolnego w 2012 roku – uchwała Nr X/80/2011; 
   f/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  
       i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – uchwała Nr X/81/2011; 
   g/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej –  uchwała  
      Nr X/82/2011; 
   h/ w sprawie zmian w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013” –  
        uchwała Nr X/83/2011; 



   i/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” - uchwała  
      Nr X/84/2011; 
   j/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu  
      Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach – uchwała Nr X/85/2011; 
   k/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – uchwała Nr X/86/2011. 
5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 
6.  Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z IX sesji rady, która odbyła się w dniu 17 października 2011 roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr IX/2011 został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad pkt 4 
a/ uchwalenie Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011 – 2015 została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym  wymiar zajęć podstawy  
    programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i  oddziałach przedszkolnych 
Przewodniczący rady powiedział, że w projekcie uchwały proponuje się obniżenie stawki  
z 3 zł do 2,50 zł za godzinę, zapytał czy są inne propozycje. 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wiesława Klimas powiedziała, 
że Komisja dokonała analizy stawek w sąsiednich gminach i w imieniu Komisji zgłosiła 
wniosek, by opłata za każdą rozpoczęta godzinę wynosiła 1,50 zł. Stwierdziła, że jak stawka 
będzie niższa, to więcej dzieci będzie mogło skorzystać z przedszkoli i środki będą te same. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej powiedziała, że wyliczenia kosztów nie 
ulegają zmianie, utworzono dodatkowe oddziały (było 9, jest 13), co miesiąc do utrzymania 
przedszkoli gmina dokłada 14.672 zł, gdyż mimo deklaracji rodziców, do przedszkoli 
uczęszcza mniej dzieci, gmina nie dopłaca tylko do przedszkola w Cieciułowie, gdyż tam 
pobyt jest tylko 5 godzinny. Powiedziała, że w sąsiednich gminach rodzice płacą dodatkowo 
za materiały, u nas w ramach opłaty dzieci mają zajęcia dodatkowe – angielski, plastyka, 
muzyka. W Radłowie nie ma przedszkoli powyżej 5 obowiązkowych godzin. Stwierdziła, że  
w Żytniowie planuje się utworzy ć jeden oddział (27 dzieci),  
Radny Owczarek powiedział, że stawka 3 zł to bardzo dużo, rodzice nie mają środków, by 
posyłać dzieci, robimy tym krzywdę dzieciom. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że obniżenie stawki nie zwiększy radykalnie ilości środków, 
należałoby się zastanowić, czy nie wytypować tylko jednej lub dwóch placówek z wydłużonym 
czasie pracy. 
Przewodniczący rady Edward  Gładysz zapytał, czy nie można zróżnicować opłaty  
w zależności od ilości dzieci? 



Radny Rychel powiedział, że propozycja Przewodniczącego rady jest słuszna. 
Dyrektor BOOS odpowiedziała, że sprawdzi to, ale gmina nie może zmusić rodziców do 
posyłania dziecka do przedszkola powyżej 7 godzin. 
Wójt powiedział, że w przedszkolach powinna być odpowiednia liczba dzieci, by prowadzić 
oddział. 
Dyrektor BOOS odpowiedziała, że niegdzie nie spotkała się z ustaleniem opłaty 
uwzględniającym  tzw. „grupę minimalną”. 
Radny Sas powiedział, że można przyjąć stawkę 1,50 zł za godzinę i sprawdzić co będzie 
dalej, po 3 miesiącach stawkę można ponownie zmienić. 
Dyrektor BOOS powiedziała, że koszty utrzymania przedszkoli będą wzrastać i trzeba być 
tego świadomym. 
Radca zgodziła się z wypowiedzią dyrektora BOOS mówiąc, że radni muszą wziąć pod 
uwagę że koszty wzrosną, gdyż już dziś dopłacamy do przedszkoli. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady powiedział, że w pierwszej kolejności głosować będziemy stawkę 2,50 zł 
zaproponowaną przez wójta gminy, gdy rada nie przyjmie tej stawki , będzie głosować nad 
stawką zgłoszoną przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji. 
Przewodniczący  rady poddał pod głosowanie stawkę 2,50 zł za godzinę. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   -   0 głosów 
   przeciw  - 15 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Stawka zaproponowana przez wójta gminy nie została przyjęta przez radę. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą  
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 (stawka 1,50 zł / godzinę). 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr X/77/2011 zmieniająca 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 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
c/ środki transportowe 
Przewodniczący rady Edward Gładysz poprosił Komisje o przekazanie uwag lub wniosków 
do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku. 
Radny Sas Adam, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w imieniu Komisji zgłosił wniosek  
o obniżenie podatku od środków transportowych w następujących pozycjach: 
1/ w tabeli II liczba osi 2 dopuszczalna masa całkowita od 14 do 15 t: 1200 – 1320, 
                      liczba osi 2 powyżej 15 t     1540 – 11720, 
2/ w tabeli II liczba osi 3 dopuszczalna masa całkowita od 23 do 25 t: 1520 – 1870, 
                      liczba osi 2 powyżej 25 t     1630 – 1920,  
3/ w tabeli IV liczba osi 2 dopuszczalna masa całkowita od 25 do 31 t: 1200 – 1420, 
  liczba osi 2 dopuszczalna masa całkowita od 31 do 36 1620 – 2200, 
  liczba osi 2 powyżej 36t     1660 – 2240, 
3/ w tabeli VI liczba osi 2 dopuszczalna masa całkowita od 33 do 36 1220 – 1560, 



  liczba osi 2 powyżej 36 do 38 t    1435 – 1990, 
  liczba osi 2 powyżej 38t     1660 – 2240, 
     liczba osi 3 dopuszczalna masa całkowita od 36 do 38 t 1210 – 1650, 
  liczba osi 3 powyżej 38 t     1220-  1680. 
Pozostałe stawki podatku bez zmian. Uzasadnił wniosek o obniżenie stawek. 
Pozostałe komisje rady nie zgłosiły wniosków i zapytań. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że ustalając stawki myślimy o dochodach, zmniejszając 
stawki należy mieć świadomość, że zmniejszone muszą być także wydatki.  
Przewodniczący rady powiedział, że w pierwszej kolejności rada głosować będzie nas 
stawkami  zaproponowanymi przez wójta gminy, jeżeli rada odrzuci stawki głosować będzie na 
projektem uwzględniającym stawki Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie stawki proponowane przez wójta w projekcie 
uchwały.  
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 2 głosy 
   przeciw  -  8 głosów 
   wstrzymuję się -  5 głosów 
Stawki zaproponowane przez wójta gminy nie zostały przyjęte przez radę. 
„Za” głosowali radni:  Gładysz Edward, Marchewka Jarosław. 
„Przeciw” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława, Mroczek Łukasz,  
    Sas Adam, Stochniałek Jacek, Szczęsna-Kaławk Aneta,  
    Wiatr Tadeusz, Włóka Mieczysław. 
„Wstrzymuję się” głosowali radni: Owczarek Andrzej, Pinkosz Jarosław, Rychel Jan,  
     Strugała Marcin, Szczerba Romuald. 
Przewodniczący rady przedstawił poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku – stawki 
proponowane przez Komisję Rewizyjną.  
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   1 głos /radny Marchewka Jarosław/ 
Uchwała Nr X/78/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych  
i zwolnień od tego podatku została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ podatek od nieruchomości 
Przewodniczący rady Edward Gładysz poprosił Komisje o przekazanie uwag lub wniosków 
do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 
Radna Klimas – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji –zgłosiła 
wniosek o zmianę wysokości stawek w pozycji: 
- w § 1 pkt 2b - stawki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – zmniejszenie  
   z kwoty 17,10 zł zaproponowanej przez wójta gminy do kwoty 16,20 zł 
Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmiany. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że proponowana stawka jest zdecydowanie zbyt niska, 
corocznie obniżana jest ta stawka, należy to wyrównać, by pozostałe stawki podatku od 
nieruchomości były porównywalne. 
Przewodniczący rady powiedział, co będzie jak przedsiębiorcy zmniejszą powierzchnię lub 
zakończą prowadzenie działalności? 



Wójt  zgłosił autopoprawkę i zgłosił wniosek o ustalenia stawki związanej z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w wysokości 16,50 zł od 1 m2. 
Po zgłoszeniu autopoprawki przez wójta przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji poprosiła o przerwę. 
Po przerwie przewodnicząca komisji powiedziała, że obowiązkiem Komisji jest dbać  
o przedsiębiorców i nie zmienia wcześniej zgłoszonego wniosku. 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że rada winna współpracować z wójtem, bo 
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za gminę. 
Wójt powiedział, że kilka lat wcześniej zostały obniżone stawki dla przedsiębiorców, bo tak 
należało zrobić, teraz ciągle wracamy do równego wzrostu procentowego stawek do roku 
poprzedniego, nie uwzględniając wcześniejszego dużego obniżenia stawki. 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, iż przewodniczący rady stwierdził, że jak zostaną 
podniesione stawki to podmiot gospodarczy upadnie, a gmina także jest podmiotem i również 
może upaść. 
Radna Klimas powiedziała, że Komisja nie zmieni wniosku w sprawie wysokości stawki od 
1m2 związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. 16, 20 zł za m2. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że wycofuje zaproponowaną wysokość stawki od 
1m2 związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i zgadza się z wysokością stawki 
zgłoszoną przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji tj. 16,20 zł od 1 m2. 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów  
Uchwała Nr X/79/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości i zwolnień od tego podatku została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ cena żyta do obliczania podatku rolnego 
Przewodniczący Komisji Budżetu Rolnictwa i Ekologii radny Owczarek Andrzej, w imieniu 
Komisji zgłosił wniosek formalny o obniżenie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej 
podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 roku z kwoty 74,18 zł do kwoty 70,00 zł za 1 dt. 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 roku. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów  
Uchwała Nr X/80/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego w 2012 roku została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ zmiana wzorów formularzy  
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od 
nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą  uchwałę  



w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od 
nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów  
Uchwała Nr X/81/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego została 
podjęta jednogłośnie. 
 
g/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, ze logicznym byłoby w pierwszej kolejności 
podejmować uchwały, które są następne w kolejności po prognozie, ale zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa podejmowana jest  w pierwszej 
kolejności. Poinformowała radnych, że na poprzedniej sesji po podjęciu uchwały zmieniającej 
wieloletnią prognozę finansową, rada nie przyjęła następnej w kolejności uchwały w sprawie 
planu inwestycyjnego, dlatego dziś dostosowujemy również tą zmianę. 
Przewodniczący rady powiedział, że zmiana kolejności podejmowania uchwał byłaby 
bardziej bezpieczna. 
Skarbnik gminy odpowiedział, że nie można tego zmienić, gdyż  by realizować jakąkolwiek 
inwestycję, musimy mieć prognozę. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów  
Uchwała Nr X/82/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
h/ plan przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 - 2013  
Radny Sas zapytał, dlaczego remont szkoły w Żytniowie jest ujęty jako dwa zadania? 
Skarbnik gminy odpowiedział, że zadanie to realizowane jest od stycznia 2011 roku, płatności 
przejdą na 2012 rok, stąd zadanie wprowadzone jest do planu na 2012 rok. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w „Planie 
przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2011 – 2013”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr X/83/2011 w sprawie zmian w „Planie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 
2011 – 2013” została podjęta jednogłośnie. 
 
i/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” 
Radny Mroczek powiedział, że w dziale 600 jest zwiększenie o 70 tys. złotych  środków  na 
przebudowę drogi w Dalachowie i zapytał co z drogą Żytniów – Stary Bugaj? 
Wójt Andrzej Pyziak odpowiedział, że są to środki na opracowanie projektu i wykup działek, 
droga Żytniów – Stary Bugaj planowana jest do realizacji. 



Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, czy droga Żytniów – Stary Bugaj będzie 
wykonana w roku bieżącym? 
Wójt odpowiedział, że nie uda się wykonać remontu w roku bieżącym. 
Radna Klimas zapytała, dla której jednostki OSP zakupiony będzie samochód strażacki? 
Wójt odpowiedział, że planowano OSP Jaworzno, ale jednostka zrezygnowała. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr X/84/2011 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  
w 2011 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
j/ zmiana uchwały w sprawie pożyczki dla GOKSiR 
Skarbnik gminy powiedział, że realizujemy projekt tzw. unihokeja, przekazaliśmy pożyczkę 
dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach z terminem spłaty do  
31 grudnia 2011 roku, ale środki te nie wpłyną do końca roku, stąd przedłużenie terminu 
spłaty pożyczki. 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu  
i Rekreacji w Rudnikach. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr X/85/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach została podjęta jednogłośnie. 
 
k/ zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 
Uwag, 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 15 radnych. 
Wynik głosowania za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr X/86/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  oświadczenia majątkowe 
Informację na temat oświadczeń majątkowych radnych przedstawił przewodniczący rady. 
Informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Informację na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika 
gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje 
administracyjne przedstawił wójt gminy. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
protokołu. 



Przewodniczący rady odczytał informację Wojewody Opolskiego na temat oświadczeń 
majątkowych złożonych przez wójta i przewodniczącego rady. 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że przygotowywane są nowe druki 
oświadczeń, w których ma być wskazywany tylko osiągany dochód.  
 
Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 
Radny Sas powiedział, że ma zgłoszenia i prośby o interwencję w sprawie handlu obwoźnego, 
jak to jest z podatkami? 
Radca prawny odpowiedziała, że opłata targowa powinna być pobierana za handel obwoźny 
w każdym miejscu, np. za handel przy drodze krajowej konsekwencje winna wyciągać 
dyrekcja dróg krajowych, zarządca miejsca gdzie dokonywany jest handel powinien zabronić 
sprzedaży. 
Wójt powiedział, że osoby prowadzące handel obwoźny winny zgłosić się do gminy i uiścić 
opłatę targową, gmina nie ma możliwości technicznych kontroli, osoba prowadząca sprzedaż 
zmienia miejsce handlu. 
Radny Sas zapytał, czy pracownik gminy nie mógłby zwrócić uwagi takiej osobie? 
Wójt odpowiedział, że musiałaby być straż gminna. Stwierdził także, iż tzw. handel 
chodnikowy funkcjonuje na całym świecie. 
Radny Strugała zapytał, kiedy będą przeniesione lampy na drogę z Jaworzno – Mostki? 
Wójt powiedział, że lampy zakupione były ze środków gminy, Zakład Energetyczny może 
przekazać je gminie,  ale my chcemy, by zrobił to Zakład Energetyczny podczas modernizacji 
linii, bo w innej sytuacji koszt będzie bardzo duży. 
Przewodniczący rady zapytał, co dalej ze słupem energetycznym na boisku w Cieciułowie? 
Wójt odpowiedział, że wszystko już uzgodnione, czekamy na wykonanie przez Zakład 
Energetyczny. 
Sołtys wsi Julianpol powiedział, że zbliża się okres zimowy i zapytał, czy jak będzie 
konieczność odśnieżania, osoby odpowiedzialne za odśnieżanie mogłyby pracować od 
godziny 3-ciej w nocy? 
Wójt odpowiedział, że odśnieżanie rozpoczynamy po ustaniu opadów, poza tym gmina nie 
ma tylu pracowników, by pracować na dwie zmiany. 
Radna Kaczmarek zapytała, kiedy będą badania geologiczne niezbędnie do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków? 
Wójt powiedział, że ogłaszany jest przetarg na wykonanie tych badań, do końca roku prace 
nie będą rozpoczęte. 
Radny Owczarek zapytał, gdzie interweniować w czasie awarii  sieci wodociągowej? 
Wójt powiedział, że awarie należy zgłaszać do kierownika sekcji komunalnej. 
Radna Kaczmarek zapytała, czy będzie etat na „Orliku”? 
Wójt odpowiedział, że na „Orliku” musi być opiekun, są już zgłoszenia, najprawdopodobniej 
zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 7  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 
zamknął sesję o godz. 1435 wypowiadając formułę „Zamykam X sesję Rady Gminy Rudniki”. 
 
Protokołowała: 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 


