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

która odbyła się w dniu  11 grudnia 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, 
   -    Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy,  

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

Samorządowej w Rudnikach, 
- Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rudnikach, 
- Nowakowska-Fałat Beata – inspektor Urząd Gminy 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 są 
prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady. 
Uwag i zmian do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
      Rudniki” – uchwała Nr XIX/158/2012; 
   b/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania  
      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
      – uchwała Nr XIX/159/2012; 
   c/ w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych  
       na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  
       komunalne - uchwała Nr XIX/160/2012; 
   d/ w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
      odpadami komunalnymi - uchwała Nr XIX/161/2012; 
   e/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
      stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości na terenie gminy Rudniki  
     - uchwała Nr XIX/162/2012; 
   f/ w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
      komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – uchwała Nr XIX/163/2012; 
   g/ w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  
      zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  
      ciekłych – uchwała Nr XIX/164/2012; 
   h/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  



      Nr XIX/165/2012; 
   i/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” –  
       uchwała Nr XIX/166/2012; 
   j/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – uchwała Nr XIX/167/2012. 
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji.  
 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XVIII sesji rady, która odbyła się w dniu 27 listopada 2012  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół Nr XVIII/2012 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 
a/ regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki”  
Uwagi odnośnie przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki” zgłosili: 
Radna Klimas – czy w § 10 pkt 1 ppkt 1 lit. d można dopisać „kompostownik”? 
Inspektor Nowakowska-Fałat Beata powiedziała, że zapisy w regulaminie muszą być zgodne 
z ustawą i nie można dopisać słowa „kompostownik”. 
Radna Klimas zapytała, o jakie nieruchomości chodzi w § 10 pkt 2 regulaminu? 
Inspektor Nowakowska-Fałat Beata odpowiedziała, że są to nieruchomości w części 
zamieszkałe przez lokatorów i w części z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Radna Kaczmarek zapytała, na jakich zasadach będzie użyczenie pojemników od gminy? 
Wójt powiedział, że firma obsługująca teren gminy wyposaży nieruchomości w kosze, ale 
trudno dziś powiedzieć, na jakich to będzie warunkach. 
Radna Kaczmarek zapytała, jak będą odbierane opony inne niż samochodowe? 
Wójt Andrzej Pyziak odpowiedział, że ustawa miała uszczelnić gospodarkę odpadami, 
niestety w ustawie są luki, opony inne będziemy odbierać, ale jeżeli będzie tego bardzo dużo, 
będzie je musiał odbierać podmiot prowadzący działalność w tym zakresie – podmiot taki 
musi mieć opracowany własny program gospodarki odpadami. 
Radny Owczarek zapytał, co z popiołem – w okresie zimowym pojemnik zapełni się w ciągu 
tygodnia. 
Inspektor Nowakowska-Fałat Beata powiedziała, że popiół Gminaplanuje się  przyjmować na 
wysypisko gminne w ramach rekultywacji. 
Wójt powiedział, że do 1 lipca 2013 roku gminne wysypisko będzie funkcjonować, przez 
następne 3 lata będą przyjmowane tylko odpady nieaktywne(np. popiół), a następnie 
wysypisko powinno przestać funkcjonować.  
Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, co z osobami zamieszkałymi na terenie 
gminy, a zameldowanymi w innej gminie? 
Inspektor Nowakowska-Fałat Beata powiedziała, że właściciel nieruchomości wybiera 
odpowiednią deklarację i w deklaracji wykazuje osoby zamieszkałe, a nie zameldowane na 
posesji. 
Wójt powiedział, że zmierzamy w naszym kraju do społeczeństwa obywatelskiego czyli 
bierzemy odpowiedzialność za to co oświadczamy, jeżeli będziemy oszukiwać składając 
deklarację, to w przyszłym roku opłaty będą wyższe. Poza tym złożenie deklaracji, w której 
będą fałszywe dane pociąga za sobą odpowiedzialność karną. 
Radny Mroczek zapytał, czy budynki niezamieszkałe powinny mieć obowiązkowo kosz – 
osoby przyjeżdżają na sobotę i niedzielę? 



Inspektor Nowakowska-Fałat Beata powiedziała, że można wtedy wykazać, iż na posesji 
zamieszkuje jedna osoba. 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kubat Jolanta 
powiedziała, że nieruchomości niezamieszkałe to posesje, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, nie ma naliczania opłaty ryczałtowo od nieruchomości 
zamieszkałych sezonowo. 
Radny Marchewka stwierdził, że każda posesja powinna mieć kosz. 
Przewodniczący rady zapytał, co z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, gdy organizują 
imprezy? 
Wójt odpowiedział, że są to tzw. usługi dodatkowe, organizator zgłasza imprezę i ponosi 
dodatkowe opłaty. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przestawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za    - 15 głosów 
   przeciw   -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XIX/158/2012 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Rudniki” została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów  
   komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
Zapytania i uwagi odnośnie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów zgłosili: 
Radny Marchewka powiedział, że w deklaracji określamy liczbę osób, z § 3 projektu uchwały 
wynika, że jest stały zestaw, ale rodzina sześcioosobowa może nie zmieścić odpadów w 
otrzymanym zestawie? 
Wójt powiedział, że na rodzinę 6-osobową zestaw powinien wystarczyć, a na odpady zmieszane 
pojemnik 120 litrów jest wystarczający. 
Sołtys wsi Cieciułów zapytała, ile będzie zestawów dla nieruchomości, na której zamieszkują  
2 rodziny? 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kubat Jolanta 
odpowiedziała, że deklarację w takim przypadku może składać i właściciel nieruchomości i 
użytkownik. 
Radny Owczarek powiedział, że są to nowe rzeczy dla nas, a nowości w Polsce zawsze bardzo 
trudno wprowadzić,  i czepiamy się szczegółów, poczekajmy co pokaże czas, gdyż dziś nie 
dojdziemy do zgody. 
Radny Szczerba zapytał, co powinno być w koszu na odpady zmieszane przy segregacji 
odpadów? 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kubat Jolanta 
powiedziała, że określa to ustawa i regulamin, ale w deklaracji właściciel określa czy 
segreguje odpady czy nie i otrzymuje 3 kosze, w pojemniku na odpady zmieszane powinno 
być jak najmniej. 
Radny Rychel zapytał, kto będzie sprawdzał odpady w pojemnikach, czy nie są zmieszane, to 
samo dotyczy pojemników ogólnodostępnych? 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kubat Jolanta 
odpowiedziała, że sprawdzać będą pracownicy firmy i odpady nie zostaną odebrane,  



a obciążenie będzie jak za odpady zmieszane. Stwierdziła, że nie będzie zbiorników 
ogólnodostępnych, takie będą tylko na wysypisku na odpady segregowane i sprawdzał to 
będzie pracownik. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za    - 14 głosów 
   przeciw   -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   1 głos 
Uchwała Nr XIX/159/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Kaczmarek Bogusława, Klimas Wiesława,  
   Mroczek Łukasz, Owczarek Andrzej, Pinkosz Jarosław, Rychel Jan,  
   Sas Adam, Stochniałek Jacek, Strugała Marcin, Szczęsna-Kałwak Aneta,  
   Szczerba Romuald, Wiatr Tadeusz, Włóka Mieczysław. 
„Wstrzymuję się” głosował radny Marchewka Jarosław. 
 
c/ odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie  
   Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za    - 15 głosów 
   przeciw   -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XIX/160/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie  
    odpadami komunalnymi 
Przewodniczący rady zapytał, czy jak właściciel nieruchomości opóźni się z opłatą za odpady 
będzie płacił odsetki? 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że będą naliczane odsetki. 
Radny Marchewka zapytał, czy są zaległości od podatków? 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że zaległości są duże i ciągle wzrastają. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za    - 15 głosów 
   przeciw   -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 



Uchwała Nr XIX/161/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki 
   tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości na terenie gminy Rudniki  
Radna Klimas, w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, zgłosiła wniosek 
formalny w sprawie obniżenia stawki opłaty określonej  w § 2 ust. 3 /selektywna zbiórka 
odpadów i własny kompostownik/  do kwoty  7,00 zł /siedem złotych/. 
Wójt powiedział, że inne gminy przyjęły dużo większe stawki, stawka w wysokości 8,00 zł 
miesięcznie jest najniższą, jaką można było zaproponować, ale decyzja należy do rady. 
Radna Klimas zapytała, co z opłatą za duże pojemniki na cmentarzach? 
Inspektor Nowakowska-Fałat Beata powiedziała, że normalnie nie będzie tyle odpadów, 
przed świętami jest możliwość ustawienia dodatkowych pojemników. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Komisję Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji – obniżenie miesięcznej stawki opłaty określonej w § 2 ust. 3 
uchwały do kwoty 7,00 zł. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za    - 15 głosów 
   przeciw   -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, ze wniosek Komisji został przyjęty.   
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki  
za pojemnik określonej wielkości na terenie gminy Rudniki.    
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za    - 15 głosów 
   przeciw   -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XIX/162/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości na 
terenie gminy Rudniki została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
   składanej przez właściciela nieruchomości 
Przewodniczący rady zapytał, czy przygotowane deklaracje są przejrzyste dla mieszkańców? 
Wójt odpowiedział, że zrobiono wszystko, by deklaracje były proste, jeżeli będą trudności, 
pracownicy Urzędu będą pomagać mieszkańcom przy wypełnianiu. 
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za    - 15 głosów 
   przeciw   -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XIX/163/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie. 
 



g/ wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  
    zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
    nieczystości ciekłych 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za    - 15 głosów 
   przeciw   -   0 głosów 
   wstrzymuję się  -   0 głosów 
Uchwała Nr XIX/164/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie. 
 
h/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił skarbnik gminy. Omówił 
także zmiany do przedłożonego projektu uchwały i wystąpił do radnych o przyjęcie 
przedłożonego projektu „ostatecznego”. 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Rada przyjęła propozycję głosowania przedłożonego projektu „ostatecznego”. 
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 XIX/165/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
i/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” 
Uwag i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie inwestycji 
finansowanych z budżetu w 2012 roku” nie zgłoszono. 
Przewodniczący 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 XIX/166/2012 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2012 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
j/ zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 
Uwag i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2012 rok 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 XIX/167/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady zapytał, kiedy będzie robione boisko sportowe w Cieciułowie, gdyż 
Ludowy Zespół Sportowy Bugaj do końca roku musi określić, gdzie będzie grać? 
Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze harmonogramu budowy, odpowiedź zostanie udzielona 
po konsultacjach. 
Przewodniczący rady zapytał, jaki jest stan dachu na budynku Szkoły Podstawowej  
w Cieciułowie? 
Radny Mroczek powiedział, że stan dachu na starej części szkoły jest bardzo zły, rynny nie 
zbierają wody, blacha jest cienka i powstają zacieki – remont dachu jest niezbędny. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 
powiedziała, że na remont dachu w 2013 roku planowane są środki w wysokości 60.000 zł.  
Radny Marchewka zapytał, czy wykonywane odwierty na Żurawiu związane są z budową 
zbiornika? 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że wykonanie dokumentacji zbiornika zlecone zostało 
firmie z Krakowa i prowadzone prace są pewnie z tym związane. 
Innych zapytań i wniosków i zgłoszono. 
 
Ad pkt 6  
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1400 wypowiadając formułę „Zamykam XIX sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


