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

która odbyła się w dniu  27 grudnia 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 wójt Andrzej Pyziak  –  wystąpił  
o wprowadzenie jako pkt 4n uchwały w sprawie zniesienia form ochrony. Uzasadnił 
proponowaną zmianę – lipa na cmentarzu w Żytniowie uznana została za pomnik przyrody, 
by można było usunąć drzewo należy znieść formę ochrony. 
Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę. 
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad XI sesji rady: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
    a/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
       Alkoholowych na 2012 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  
       2012 rok – uchwała Nr XI/87/2011; 
    b/ w sprawie rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z siedzibą w Praszce  
       – uchwała Nr XI/88/2011; 
   c/ w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  
      podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok – uchwała Nr  
      XI/89/2011; 
   d/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała 
       Nr XI/90/2011; 
   e/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – uchwała Nr XI/91/2011; 
   f/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XI/92/2011; 
   g/ uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok – uchwała Nr XI/93/2011; 
   h/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr XI/94/2011; 
   i/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr XI/95/2011; 
   j/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr XI/96/2011; 



   k/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr XI/97/2011; 
   l/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr XI/98/2011; 
   ł/ zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki – uchwała 
       Nr XI/99/2011; 
  m/ sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2012 rok – uchwała 
       Nr XI/100/2011; 
  n/ w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – uchwała Nr XI/101/2011. 
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z X sesji rady, która odbyła się w dniu 28 listopada 2011 roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr X/2011 został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad pkt 4 
a/ uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 
Zając Danuta kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach zgłosiła 
poprawki do przedłożonych programów – zmiany nie dotyczyły wysokości środków 
finansowych, tylko zapisów w programach. 
Rada poprawki przyjęła jednogłośnie. 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/87/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ rozwiązanie Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że Związek został powołany przez 5 gmin, by można było 
skorzystać ze środków finansowych Unii Europejskiej tzw. środków „spójności”, były to duże 
środki, nie udało się ich jednak pozyskać /nie spełniliśmy wymaganych warunków/, Związek 
stracił więc rację bytu i by nie ponosić kosztów utrzymania Związku należy go rozwiązać. 
Zapytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozwiązania 
Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z siedzibą w Praszce. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/88/2011 w sprawie rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z 
siedzibą w Praszce została podjęta jednogłośnie. 
 
 



c/ uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2012 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2012 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/89/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
d/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej  
Uwag, zapytań i zmian 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 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/90/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ 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 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/91/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
f/ uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik gminy przedłożył radnym nowy projekt  uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej i wystąpił o przyjęcie dziś przedłożonego projektu. 
Radna Kaczmarek wystąpiła o omówienie różnic między przedłożonym wcześniej projektem, 
a projektem ostatecznym, który radni otrzymali dziś? 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że są to zmiany dokonane po otrzymaniu opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie, zmiany dotyczą zapisów – wyniki finansowy 
nie uległ zmianie. 



Inny zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/92/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
g/ uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok 
Skarbnik gminy Jan Polak przedłożył radnym nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2012 rok oraz pojedyncze strony w załącznikach do budżetu, w których 
dokonano zmian zapisów – zmian dokonano na podstawie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o projekcie budżetu. 
Przewodniczący rady odczytał uchwałę Nr 731/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok  -(opinia pozytywna) oraz uchwałę 
Nr732/2011 2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego  
w projekcie uchwały budżetowej  (opinia pozytywna). 
Radny Sas powiedział, że na remizę w Jaworznie przeznaczone jest 1.200.000 zł, jest to 
więcej niż na Cieciułów czy Żytniów, ale koszty materiałów są większe, po przetargu koszt 
także ulegnie zmianie, dlatego nie ma uwag co do kosztów tego zadania. 
Przewodniczący rady zapytał, na ile procent dotacji liczy gmina? 
Wójt odpowiedział, że do 50% wartości. 
Przewodniczący rady powiedział, że gmina Korfantów ma otrzymać 70% dotacji. 
Wójt odpowiedział, że można otrzymać 70% dotacji, ale nie więcej niż 500.000 zł, dlatego 
liczymy tylko do 50% dotacji. 
Wójt wystąpił do radnych o przyjęcie przedłożonego budżetu /po poprawkach/. Powiedział, 
że nie  jest to budżet kryzysowy, chociaż są zagrożenia np. budowa kanalizacji w Dalachowie 
– jak nie otrzyma gmina dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane,  to samo dotyczy 
budowy drogi w Dalachowie „za torem”. 
Radny Mroczek zapytał, czy droga Żytniów – Bugaj będzie miała taki sam standard jak droga 
na Stawkach Cieciułowskich? 
Wójt odpowiedział, że droga na Stawkach Cieciułowskich budowana była przy 50% 
dofinansowaniu budżetu państwa tzw. schetynówka, droga Bugaj – Żytniów nie będzie tak 
realizowana, chyba że realizacja będzie w terminie późniejszym. 
Radny Mroczek powiedział, że być może należałoby poczekać i drogę zrobić dobrze, 
poprawiłoby to warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Wójt zapytał, czy Bugaj jest gotów czekać na drogę jeszcze 2 lata? 
Radny Sas odpowiedział, że drogę należy budować, nie przesuwając terminu realizacji. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2012 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 



Uchwała Nr XI/93/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
h/ zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki 
Wyjaśnień w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki udzielił skarbnik gminy  
Jan Polak. Powiedział, że pożyczka / kredyt w wysokości 680.000,- zł zostanie przeznaczona 
na kanalizację wsi Dalachów. 
Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/94/2011 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
i/ zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki 
Wyjaśnień w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki udzielił skarbnik gminy  
Jan Polak. Powiedział, że środki w wysokości 338.000,- zł zostaną przeznaczone na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/95/2011 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
j/ zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki 
Wyjaśnień w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki udzielił skarbnik gminy  
Jan Polak. Powiedział, że pożyczka / kredyt w wysokości 600.000,- zł zostanie przeznaczona 
na przebudowę budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię 
Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej. 
Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/96/2011 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
k/ zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki 
Wyjaśnień w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki udzielił skarbnik gminy  
Jan Polak. Powiedział, że pożyczka / kredyt w wysokości 303.000,- zł zostanie przeznaczona 
na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytniowie. 



Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/97/2011 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
l/ zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki 
Wyjaśnień w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki udzielił skarbnik gminy  
Jan Polak. Powiedział, że pożyczka / kredyt w wysokości 400.000,- zł zostanie przeznaczona 
na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rudnikach. 
Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XI/98/2011 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu / pożyczki została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
ł/ zmiana uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla GOKSiR  
Wyjaśnień udzielił skarbnik gminy Jan Polak. Powiedział, że część pożyczki udzielonej 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji  na realizację projektu „Wycieczki  
i turnieje unihokeja dla dzieci z Euroregionu Pradziad” przechodzi na rok 2012, dlatego 
należy zmienić uchwałę. 
Radna Klimas – przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji – powiedziała, 
że Komisja postanowiła zorganizować wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty Kultury 
Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych w celu bliższego zapoznania się z realizacją projektu, na 
posiedzenie zostaną także zaproszone osoby zajmujące się projektem. 
Zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/99/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej 
pożyczki została podjęta jednogłośnie. 
 
m/ plan pracy rady i plany pracy komisji rady na 2012 rok 
Wójt Andrzej Pyziak wystąpił do Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw 
Socjalnych o uwzględnienie w planie pracy komisji oceny wpływu obniżonej stawki za pobyt 
w przedszkolu na zwiększenie liczby dzieci.  
Plany pracy stałych komisji rady na 2012 rok przedstawili przewodniczący komisji. 
Plan pracy rady na 2012 rok przedstawił przewodniczący rady. 



Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planu pracy 
rady gminy i stałych komisji rady na 2012 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/100/2011 w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2012 
rok została podjęta jednogłośnie. 
 
n/ zniesienie form ochrony przyrody 
Zapytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony 
przyrody nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zniesienia 
form ochrony przyrody. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XI/101/2011 w sprawie zniesienia form ochrony przyrody została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
Radny Stochmiałek powiedział, że lampa oświetlenia ulicznego obok Napieraja Wiesława  
w Żytniowie raz gaśnie, raz się świeci, trzeba to zgłosić. 
Wójt odpowiedział, że w przypadku awarii oświetlenia ulicznego należy dzwonić do Zakładu 
Energetycznego i zgłaszając awarię należy podać numer słupa. 
Wójt przekazał radnym informację o prowadzonych działaniach: 
1/ zakończono budowę drogi na Stawkach Cieciułowskich; 
2/ trwają prace wykończeniowe w szkole w Żytniowie – po feriach dzieci wracają do szkoły; 
3/ zakończono remont piętra w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach; 
4/ zakończono budowę trzech placów zabaw /Żytniów, Jaworzno i Cieciułów/; 
5/ będzie oddany do użytku „Orlik” i „Biały Orlik” – po zatrudnieniu pracownika. 
Wójt powiedział także, że zakończono negocjacje z Turonem w sprawie warunków 
utrzymania oświetlenia ulicznego, zakład jest już po zmianach organizacyjnych, zmienił się 
stosunek do klienta  i jest bardziej otwarty na rozbudowę oświetlenia ulicznego. 
Radna Klimas zapytała, czy na Orliku będą opłaty i wypożyczalnia? 
Wójt odpowiedział, że na „Białym Orliku” mamy 20 par łyżew, będą   pobierane drobne 
opłaty za wypożyczenie. 
Przewodniczący rady zapytał, od kiedy będzie czynny „Biały Orlik”? 
Wójt odpowiedział, że dziś trudno odpowiedzieć. 
Wójt powiedział, że podejmując uchwałę budżetową, rada podjęła decyzję o budowie 
pawilonów przy ośrodku zdrowia w Rudnikach, omówił planowaną inwestycję, koszt budowy 
700 tys. złotych. Przedstawiona została także wizualizacja planowanego zadania. Wójt 
poprosił  o zgłaszanie konkretnych uwag i wniosków do 31 stycznia 2012 roku. 
Radna Klimas powiedziała, że zwrot inwestycji będzie bardzo długo. 
Sołtys wsi Jaworzno powiedziała, że należałoby dobrze oznaczyć w Jaworznie dojazd do 
miejscowości Mirowszczyzny i Słowików, gdyż kierowcy pogotowia ratunkowego nie znają 
terenu i błądzą zanim dojadą do chorego. 
Wójt odpowiedział, że Słowików jest specyficzną wsią, ale dziś kierowcy mają nawigację. 
Sołtys wsi Janinów zapytał, co dalej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków? 



Wójt odpowiedział, że odbył się już przetarg na wykonywanie badań gleby. 
Wójt Andrzej Pyziak odczytał pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 21 grudnia 
2011 roku w sprawie planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie. Stwierdził, że jest 
to bardzo niepokojące, gdyż m.in. Wydział Ksiąg Wieczystych ma bardzo duże znaczenie dla 
mieszkańców. Prowadzone były rozmowy ze Starostą Oleskim, który oświadczył, że zajmie 
się tą sprawą, ale gdy będzie potrzeba, gmina także przygotuje odpowiednie stanowisko  
w tej sprawie. Zapytał, czy rada wyraża zgodę na przygotowanie stanowiska. 
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Wójt podziękował radnej Kaczmarek za zaangażowanie i pomoc przy redagowaniu Biuletynu 
Informacyjnego Gminy Rudniki. 
Wójt podziękował radnym za współpracę w 2011 roku, złożył radnym i sołtysom życzenia 
noworoczne. 
Przewodniczący rady również złożył życzenia noworoczne i podziękował za pracę w 2011 
roku.  
 
Ad pkt 6  -  zamknięcie sesji 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 
zamknął sesję o godz. 1400 wypowiadając formułę „Zamykam XI sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
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