
Protokół Nr XIII/2012 
z XIII sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  20 kwietnia 2012 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 

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

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

w Rudnikach, 
- Nowakowska-Fałat Beata – podinspektor w Urzędzie Gminy, 

   -    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 są 
prawomocne. 
Przewodniczący rady poinformował radnych i sołtysów, że zmarł sołtys Józef Giec /sołectwo 
Mostki/. 
Rada minutą ciszy uczciła pamięć sołtysa. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.  
Zmianę do porządku obrad zgłosił wójt – wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad, jako 
punkt 4l, uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy 
Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 rok. 
Radna Klimas wystąpiła o wycofanie z porządku obrad punktu 4g dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na 
terenie gminy. Powiedziała, że ze względu na troskę o budżet gminy uchwałę należy 
przesunąć na termin późniejszy. 
Radny Sas wystąpił o dokładniejsze uzasadnienie wycofania uchwały z porządku obrad. 
Radna Klimas powiedziała, że należy bardziej doprecyzować, jacy inwestorzy będą 
zwalniani, czy będzie to np. market, czy zakład producencki, kwoty podatku będą duże, 
wymaga to czasu. 
Wójt odpowiedział, że takie uzasadnienie nie jest argumentem, by wycofać uchwałę z 
porządku, to nie jest uchwała „pod kogoś”, gdyż wszystkich należy traktować równo. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Klimas o wycofanie z porządku 
obrad punktu 4g. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 6 głosów 
   przeciw  - 3 głosy 
   wstrzymuję się  - 6 głosów 
Radca stwierdziła, że wycofanie uchwały z porządku obrad wymaga bezwzględnej liczby 
głosów. 



Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Klimas Wiesława, Mroczek Łukasz, Strugała Marcin,  
   Szczęsna – Kałwak Aneta, Wiatr Tadeusz 
„Przeciw” głosowali radni: Marchewka Jarosław, Owczarek Tadeusz, Szczerba Romuald. 
„Wstrzymuję się” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Pinkosz Jarosław, Rychel Jan,  
     Sas Adam, Stochniałek Jacek, Włóka Mieczysław. 
Rada jednogłośnie przyjęła zmianę zgłoszoną przez wójta gminy. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie porządek obrad XIII sesji rady. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowy Wsi przez sołectwo  
      Łazy – uchwała Nr XIII/110/2012; 
   b/ w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudnikach zadań  
      z zakresu pracy z rodziną – uchwała Nr XIII/111/2012; 
   c/ zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
      godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego – uchwała  
      Nr XIII/112/2012; 
   d/ 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 – uchwała Nr III/113/2012 
   e/ w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
      bezdomności zwierząt – uchwała Nr XIII/114/2012; 
   f/ w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Praszka” – uchwała  
      Nr XIII/115/2012; 
   g/ w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na  
      terenie gminy – uchwała Nr XIII/116/2012; 
   h/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych  
      na fundusz sołecki – uchwała Nr XIII/117/2012; 
   i/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XIII/118/2012; 
   j/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” –  
       uchwała Nr XIII/119/2012; 
   k/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – uchwała Nr XIII/120/2012; 
   l/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki  
      z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 rok – uchwała Nr XIII/121/2012. 
5. Wydanie opinii w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. 
6.  Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XII sesji rady, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku nie zgłoszono. 
Protokół  Nr XII/2012 został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
 
 



Ad pkt 4 
a/ przystąpienie do programu Odnowy Wsi przez sołectwo Łazy 
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do programu Odnowy Wsi przez sołectwo Łazy nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do programu Odnowy Wsi przez sołectwo Łazy. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/110/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu 
Odnowy Wsi przez sołectwo Łazy została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ powierzenie GOPS zadań z zakresu pracy z rodziną 
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie powierzenia 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudnikach zadań z zakresu pracy z rodziną nie 
zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powierzenia 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudnikach zadań z zakresu pracy z rodziną. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/111/2012 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Rudnikach zadań z zakresu pracy z rodziną została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego,  
   logopedy i psychologa szkolnego 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, radna Kaczmarek, 
powiedziała, że uchwała podnosi pensum do 30 godzin, jest to bardzo duże obciążenie  
i w imieniu Komisji zgłosiła wniosek formalny o obniżenie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć do 25 godzin. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że liczbę 
godzin psychologa szkolnego, logopedy i pedagoga szkolnego ustala samorząd. Radni zawsze 
mówią, iż kierują się dobrem mieszkańców gminy, podnosząc pensum do 30 godzin 
tygodniowo dbamy o dobro dzieci. Dziś korzystamy z usług firm zewnętrznych, dla dobra 
dzieci zwracamy się o zwiększenie pensum, by obniżyć koszty, poza tym praca tych osób jest 
inna niż nauczyciela przy tablicy. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że za takie same pieniądze ludzie będą pracować więcej, 
zamkniemy również drogę do pracy innym osobom. 
Radny Marchewka powiedział, że praca psychologa szkolnego, logopedy i pedagoga 
szkolnego jest bardzo trudna i ciężka, osoby te pracują bezpośrednio z uczniami, analizują 
ich. 
Radny Rychel powiedział, że pedagog nie pracuje tylko w szkole, pracuje także po godzinach, 
jeździ do ucznia do domu. 
Dyrektor BOOS powiedziała, że pensum można zwiększyć do 40 godzin tygodniowo, jest 
propozycja zwiększenia pensum do 30 godzin, chcemy zadbać o dobro dziecka, a nie 
pedagoga. 
Innych uwag i wniosków nie zgłoszono. 



Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji o zmniejszenie pensum do 25 
godzin tygodniowo. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     -  9 głosów 
   przeciw  -  2 głosy 
   wstrzymuję się -  4 głosy 
Wniosek Komisji został przyjęty. 
„Za” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława, Marchewka Jarosław, Mroczek Łukasz,  
   Rychel Jan, Sas Adam, Stochniałek Jacek, Strugała Marcin,  
   Szczęsna-Kałwak Aneta, Włóka Mieczysław 
„Przeciw” głosowali radni: Klimas Wiesława, Szczerba Romuald 
„Wstrzymuję się” głosowali radni:  Gładysz Edward, Owczarek Andrzej, Pinkosz Jarosław,  
     Wiatr Tadeusz 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga 
szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 12 głosów 
   przeciw  -   1 głos 
   wstrzymuję się -   2 głosy 
Uchwała Nr XIII/112/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa 
szkolnego została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Kaczmarek Bogusława, Marchewka Jarosław, 
   Mroczek Łukasz, Pinkosz Jarosław, Rychel Jan, Sas Adam,  
   Stochniałek Jacek, Strugała Marcin, Szczęsna-Kałwak Aneta,  
   Wiatr Tadeusz, Włóka Mieczysław 
„Przeciw” głosował radny Szczerba Romuald 
„Wstrzymuję się” głosowali radni: Klimas Wiesława, Owczarek Andrzej 
 
d/ opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym  wymiar zajęć podstawy  
    programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i  oddziałach przedszkolnych 
Radna Kaczmarek powiedziała, że w listopadzie obniżaliśmy stawkę na 1,50 zł, dziś 
podnosimy na 2,20 zł, dobrze byłoby pozostawić stawkę do końca roku szkolnego. 
Dyrektor BOOS Elżbieta Ciszkiewicz uzasadniła zmianę wysokości odpłatności – 
uzasadnienie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Powiedziała, że odkładają  
w czasie ustalenie stawki spowoduje, iż rodzice nie będą wiedzieć, ile będą płacić od 
września, a obecnie trwa nabór do przedszkoli. 
Wójt powiedział, że ustalona opłata nie będzie obowiązywać od dziś, poza tym większość 
dzieci jest w przedszkolu na 5 godzin, bo rodzice nie ponoszą żadnych kosztów, przy 
większej ilości godzin rodzice płacą za pobyt dzieci, ale w zamian dzieci mają zajęcia 
dodatkowe. 
Radny Sas powiedział, że należy ustalić stawkę na 2,20 za godzinę ponadwymiarową, ale 
stawka będzie obowiązywała od 1 września 2012 roku. 
Radny Owczarek stwierdził, że dziś trwają zapisy do przedszkoli i rodzice wiedzą, iż opłata 
wynosi 1,50 zł, my dziś chcemy zwiększyć opłatę na 2,20 zł. Zapytał, czy wszystkie dzieci 
będą miały miejsce w przedszkolach? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej powiedziała, że na terenie gminy mamy  
13 oddziałów i tyle chcemy utrzymać, zwiększając liczbę oddziałów zwiększymy koszty, 
rodzice i nauczyciele będą zadowoleni, ale czy udźwignie to budżet gminy, nie wiadomo. 



Stwierdziła, że wszystkie gminy zwiększają odpłatność za pobyt dzieci ponad 5 godzin 
dziennie. 
Przewodniczący rady powiedział, że w ramach opłaty dzieci mają zajęcia dodatkowe, dawniej 
trzeba było płacić, opłata 2,20 zł za godzinę nie jest duża, może należałoby zwiększyć do 3 zł 
za godzinę? 
Radny Stochniałek powiedział, że wcześniej rodzice płacili za pobyt dziecka w przedszkolu, 
popiera podniesienie stawki, tym bardziej, że w ramach tej opłaty dzieci mają zajęcia 
dodatkowe. 
Wójt gminy powiedział, że uchwalona stawka obowiązywać będzie od 1 września 2012 roku. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
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. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   1 głos /radny Strugała Marcin/ 
Uchwała Nr XIII/113/2012 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. 
 
e/ przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że zapisy w uchwale nie są wymysłem 
gminy, uchwała spełnia  zapisy określone w ustawie. 
Radny Owczarek zapytał, czy gmina musi przyjąć uchwałę? 
Wójt odpowiedział, że jest to kolejna uchwała, która nakłada na gminę obowiązki i zwiększa 
koszty, ale wynika to z ustawy. 
Przewodniczący rady zapytał, czy jest ustalona liczba psów na terenie gminy? 
Radca prawny powiedziała, że uchwała dotyczy tylko bezdomnych zwierząt. 
Radny Rychel powiedział, że dużo psów biega bezpańskich, mimo że mają właścicieli, należy 
egzekwować od właścicieli, by były na uwięzi lub oznaczone. 
Wójt odpowiedział, że psy powinny być oznaczone, każdy właściciel powinien dbać o swoje 
zwierzęta, są jednak tacy, którzy tego nie robią i wtedy gmina ma obowiązek się tym zająć. 
Radny Owczarek powiedział, że wiele bezpańskich psów to psy przywiezione przez obce 
osoby  i pozostawione, dlatego znakowanie powinno być obowiązkowe. 
Nowakowska-Fałat Beata, podinspektor Urzędu Gminy, powiedziała, że problem jest duży, 
dlatego dobrze byłoby sterylizować zwierzęta. Stwierdziła, że dużym problemem jest także 
umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, gdyż schroniska nie chcą przyjmować 
zwierząt z innych gmin. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/114/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt została przyjęta jednogłośnie. 
 



f/ zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji „Praszka”  
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 
propozycji planu aglomeracji „Praszka” nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaopiniowania 
propozycji planu aglomeracji „Praszka”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/115/2012 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Praszka” 
została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy 
Radna Klimas powiedziała, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 
chciałaby, aby uchwała nie była dziś podjęta, przesunąć podjęcie uchwały na późniejszy 
termin, by doprecyzować zapisy. 
Przewodniczący rady powiedział, że na teren gminy wejdą sklepy wielkopowierzchniowe, 
zwolnimy ich z podatku, a wtedy dotychczasowi przedsiębiorcy będą zwalniać z pracy 
pracowników, zależy nam, by warunki były równe dla wszystkich. 
Radca odpowiedziała, że należy zachować równość wszystkich przedsiębiorców, nie można 
wykluczać nikogo. 
Przewodniczący rady powiedział, że Komisja wnosi tylko o przesunięcie w czasie podjęcie 
uchwały. Zapytał, co z elektrowniami wiatrowymi, które będą na terenie gminy? 
Wójt stwierdził, że uchwała jest zachętą dla podmiotów, by mogły zakładać przedsiębiorstwa 
i zwiększyć miejsca pracy na terenie gminy. Nie traktujemy nikogo podmiotowo, chcemy 
promować gminę i przyciągać przedsiębiorców. Przedstawił stanowisko w sprawie elektrowni 
wiatrowych – stanowisko stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 
Przewodniczący rady zapytał, czy są gwarancje, że budowle nie zostaną zwolnione  
z podatku? 
Wójt odpowiedział, że uchwały podejmowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
Radca prawny powiedziała, że uchwała jest kontynuacją obowiązującej wcześniej uchwały, 
poza tym projekt uchwały został skierowany do Komitetu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. 
Radca prawny w imieniu wójta zgłosiła poprawkę do przedłożonego projektu uchwały – 
zmienić zapis w § 1 ust. 1 i nadać mu treść: 
„Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części oraz 
związane z nimi grunty przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
gminy Rudniki”. 
Rada poprawkę przyjęła jednogłośnie. 
Innych uwag i zmian nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/116/2012 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców 
inwestujących na terenie gminy  została podjęta jednogłośnie. 
 
 



h/ wyodrębnienie środków przeznaczonych na fundusz sołecki 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia  
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki nie 
zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.  
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/117/2012 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków przeznaczonych na fundusz sołecki została podjęta jednogłośnie – rada nie 
wyodrębniła środków przeznaczonych na fundusz sołecki. 
 
i/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Uwag i zapytań 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 XIII/118/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
j/ zmiana w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/119/2012 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2012 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
k/ zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 
Proponowane zmiany w budżecie gminy omówił skarbnik gminy Jan Polak. 
Zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2012 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/120/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 



l/ przyj ęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki  
   z organizacjami pozarządowymi 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego sprawozdania z realizacji Programu 
Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
za 2011 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie za 2011 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za     - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XIII/121/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za  
2011 rok została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach Danuta Zając powiedziała, 
że gmina ma obowiązek wykonania corocznej oceny zasobów pomocy społecznej. Opinię  
w sprawie oceny wydaje Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz 
rada. 
Radna Kaczmarek- przewodnicząca Komisji powiedziała, że na posiedzeniu w dniu  
19 kwietnia 2012 roku Komisja wydała opinię pozytywną. 
Rada jednogłośnie wydała pozytywną opinie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 
rok 2011 rok dla gminy Rudniki. 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 
protokołu 
 
Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 
Nowakowska-Fałat Beata,  podinspektor w Urzędzie Gminy, powiedziała, że zmienia się 
ustawa  
w sprawie utrzymania porządku i gospodarki odpadami, dlatego została przygotowana ankieta 
na temat gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych. Zwróciła się do radnych  
i sołtysów o zmobilizowanie mieszkańców do wypełnienia ankiety i zwrotu do Urzędu 
Gminy. 
Radny Sas przekazał, w imieniu dyrektora Szkoły Podstawowej w Żytniowie, podziękowania 
za przekazanie przez radnych środków finansowych i powiedział, że zakupiono siatkę do 
siatkówki. 
Radny Włóka wystąpił o naprawę drogi na Faustiance /obok Pana Kucharskiego/ oraz 
oznaczenie dojazdu do Faustianki – ostatnio nie dojechało pogotowie i osoba zmarła. Zapytał, 
dlaczego drogą przez Chwiły jeżdżą autobusy, samochody ciężarowe firm remontujących 
drogę krajową, a nie jeździ autobus szkolny? 
Wójt odpowiedział, że za remont drogi krajowej odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, objazdy zostały wyznaczone. Autobus szkolny nie będzie jeździł 
drogą przez Chwiły, bo droga zostanie całkowicie zniszczona, jeżeli drogą jeżdżą autobusy  
i samochody firmy remontującej drogę krajową prosi o zdjęcia, można będzie występować  
z roszczeniami. Odn. remontu drogi obok Pana Kucharskiego – drogi gminne remontowane  



są na bieżąco, trudno odpowiedzieć, kiedy będzie remontowana ta droga, obecnie pracownicy 
zajmują się remontem oczyszczalni ścieków. 
Dyrektor BOOS Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że drogę wystarczyłoby wyrównać 
równiarką i utwardzić, by można było dojechać na Łazy – skróciłoby to dojazd do Rudnik. 
Wójt powiedział, że staramy się robić jak najwięcej, ale nie jesteśmy w stanie zrobić 
wszystkiego od razu. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że droga na Odcinku ma pęknięcia, należy zgłosić 
wykonawcy. Wystąpiła o naprawę drogi Odcinek – Łazy. 
Wójt odpowiedział, że pęknięcia na drodze w Odcinku spowodował mróz. Stwierdził,  
że najważniejszą na dziś drogą jest droga Żytniów – Chwiły, by utrzymać ruch. 
Radna Klimas  powiedziała, że trwa remont drogi Młyny – Słowików, zapytała,  co  
z remontem drugiej drogi na Młynach? 
Wójt odpowiedział, że droga ta jest na etapie przetargu. 
Radna Szczęsna-Kałwak zapytała o remont drogi w Dalachowie za torem. 
Wójt odpowiedział, że staramy się o dofinansowanie na budowę drogi, jesteśmy na liście 
zapasowej, dziś drogi budujemy ze środków własnych, jak nie uzyskamy dotacji, to rada 
zdecyduje, co dalej robić z tą drogą. 
Przewodniczący rady powiedział, że należy naprawić mostek w Cieciułowie za boiskiem. 
Wójt odpowiedział, że zostanie to zrobione. 
Wójt zwrócił się do radnych o rzetelne wypełnienie ankiety, gdyż dane będą niezbędne do 
opracowania programu gospodarki odpadami. 
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. 1440 wypowiadając formułę „Zamykam XIII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 
 


