
Protokół Nr XXI/2013 
z XXI sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  5 marca 2013 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, 
- Prochota Andrzej – dyrektor ZOZ w Oleśnie, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 
- Pawlaczyk Janina – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  
      i Rekreacji  w Rudnikach, 
-     Napieraj Iwona – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy  
      w Urzędzie Gminy w Rudnikach, 
-    Wicher Łukasz  - inspektor ds. drogownictwa, 

   -    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. 
Zmianę do przedłożonego porządku obrad zgłosił wójt – wystąpił o wprowadzenie do 
porządku jako punkt 4 j podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu  
w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Uzasadnił wprowadzenie 
uchwały do porządku – uchwała w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok musi zostać  
podjęta do 31 marca 2013 roku. 
Rada jednogłośnie przyjęła wniosek wójta.  
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Ocena funkcjonowania służby zdrowia w gminie i powiecie. 
5. Podjęcie uchwały 
   a/ w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Odnowy Wsi”– uchwała Nr XXI/177/2013; 
   b/ w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji  
      w Rudnikach  - uchwała Nr XXI/178/2013; 
   c/ zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  
      i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,  
      a także kryterium i tryb przyznawania nagród – uchwała Nr XXI/179/2013; 
   d/ w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych –  
      uchwała Nr XXI/180/2013; 
   e/ zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy  
      Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” – uchwała Nr  



      XXI/181/2013; 
  f/ w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
      Rudniki” – uchwała Nr XXI/182/2013; 
   g/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXI/183/2013; 
  h/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” –  
       uchwała Nr XXI/184/2013; 
  i/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXI/185/2013; 
  j/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych  
     na fundusz sołecki – uchwała Nr XXI/186/2013. 
6.  Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XX sesji rady, która odbyła się w dniu 8 stycznia 2013  roku nie zgłoszono.  
Protokół Nr XX/2013 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 - ocena funkcjonowania służby zdrowia w gminie i powiecie 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie Andrzej Prochota powiedział opinia na temat 
służby zdrowia nie powinna się kształtować na podstawie doniesień prasowych, powinniśmy 
oceniać czy w naszym najbliższym otoczeniu poprawia się stan funkcjonowania służby 
zdrowia. Omówił zasady funkcjonowania i finansowania ratownictwa medycznego i lekarzy 
rodzinnych – system skomplikowany, w którym „ginie” pacjent. Poinformował także o 
zadaniach lekarzy pierwszego kontaktu, o konieczności wydawania skierowań na badania 
oraz rehabilitacji w warunkach domowych.  Omówił funkcjonowanie lądowiska oraz standard 
i warunki lokalowe w szpitalu w Oleśnie, stwierdzając jednocześnie, że wiele jest jeszcze do 
zrobienia np. remont bloku operacyjnego i OIOM-u. Podziękował za wsparcie finansowe na 
remont oddziału wewnętrznego. Poprosił o zadawanie pytań, chociaż nie odpowiada za stan 
służby zdrowia w powiecie i gminie, a za służbę zdrowia w szpitalu.  
Radna Klimas poprosiła o przybliżenie systemu ratownictwa. 
Dyrektor ZOZ powiedział, że obecnie funkcjonujący system ratownictwa to marnowanie 
pieniędzy, aby wezwać karetkę mieszkańcy dzwonią do Opola, dlatego by system dobrze 
funkcjonował firma obsługująca powinna znać teren. 
Radny Sas powiedział, że karetki będą wzywane, gdyż mieszkańcy mówią -by dostać się do  
specjalisty trzeba bardzo długo czekać, a jak się będzie w szpitalu badania zrobią szybciej. 
Stwierdził, że lekarze w szpitalu przyjmują i to szybko, ale są to wizyty prywatne np. okulista. 
Zapytał, czy zamykany będzie oddział dziecięcy? 
Dyrektor ZOZ odpowiedział, że szpital w Oleśnie nie ma na etacie lekarza okulisty, osoba ta 
wynajmuje tylko od szpitala pomieszczenia, jeżeli jednak zdarza się to w innych 
przychodniach należy takie zdarzenia zgłaszać, gdyż za takie zachowanie grozi postępowanie 
prokuratorskie. Odn. oddziału dziecięcego – szpital chce utrzymać oddział dziecięcy  
i noworodkowy /oddziały te mają wspólny personel/, ale co będzie za rok czy dwa trudno 
powiedzieć, gdyż rodzi się coraz mniej dzieci. 
Przewodniczący rady powiedział, że pacjenci są odsyłani z ratownictwa przez lekarza np. po 
daniu zastrzyka, a za kilka godzin wraca ponownie na ratownictwo.  
Dyrektor ZOZ powiedział, że każdy lekarz podejmuje indywidualnie decyzje i ponosi za nie 
odpowiedzialność, ale na oddział ratunkowy powinny trafiać nagłe przypadki, to nie jest 
przychodnia. 
Sołtys Chwił powiedziała, że zna przypadek, gdzie osoba odsyłana jest z oddziału 
ratunkowego, po wizycie u lekarza w gabinecie prywatnym osoba kierowana jest do szpitala  



z zapalenie opon mózgowych. 
Dyrektor ZOZ powiedział, że ta osoba objawy miała już wcześniej, dlatego należy zapytać co 
zrobił lekarz pierwszego kontaktu, czy dał skierowanie na jakiekolwiek badania, by postawić 
diagnozę. 
Sołtys Chwił zapytała, czy szpital wie, jak prowadzona jest rejestracja do endokrynologa i czy 
nie można zwiększyć liczby lekarzy? 
Dyrektor ZOZ powiedział, że endokrynolog pracuje w prywatnej przychodni, na którą szpital 
nie ma wpływu, a w szpitalu nie ma endokrynologa na etacie. 
Sołtys wsi Odcinek powiedziała, że trudno dostać się do poradni ginekologicznej,  
a szczególnie trudno rozmawia się z konkretną osobą w rejestracji. 
Dyrektor ZOZ powiedział, że poradnia została reaktywowana kilka lat temu, pracuje trzech 
lekarzy, dlatego trudno się dostać, ale wszelkie uwagi na temat pracy pracowników ZOZ-u 
należy zgłaszać na piśmie, by można było podejmować decyzje w stosunku do konkretnych 
gabinetów i pracowników. 
Dyrektor ZOZ powiedział, że w żadnym z krajów nie ma idealnej służby zdrowia, ale 
poprawia się sytuacja w porównaniu z tym co było dawniej a dziś, chociaż nie dotyczy to 
wszystkich badań. System prowadzenia procedur medycznych jest dobry. Stwierdził, że 
pojęcie „służba” nie powinno już funkcjonować, jest to praca a nie misja lekarza, jest to 
zawód, który ma być wykonywany rzetelnie. 
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że w tej trudnej sytuacji szpital oleski dobrze sobie radzi, 
negatywne przypadki pracy powinny być zgłaszane na piśmie do dyrekcji szpitala. 
Podziękował dyrektorowi szpitala za przybycie na sesję rady. 
Dyrektor ZOZ Andrzej Prochota podziękował za merytoryczne uwagi i zaproszenie na sesję. 
 
 Ad pkt 5 
a/ przyjęcie Gminnego Programu Odnowy Wsi 
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Napieraj Iwona, w imieniu wójta, wystąpiła 
o wykreślenie z projektu Programu punktu 13, gdyż taki zapis jest w punkcie 14 Programu 
ora o dopisanie w punkcie 20 słów „zgodnie z decyzją komisji”. 
Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszone poprawki. 
Uwag i zapytań do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Odnowy Wsi”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -  0 głosów 
   wstrzymuję się -  0 głosów 
Uchwała Nr XXI/177/2013 w sprawie przyjęcie „Gminnego Programu Odnowy Wsi” została 
podjęta jednogłośnie. 
 
b/ nadanie statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  
Przedłożony projekt Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
omówiła Janina Pawlaczy, dyrektor GOKSiR. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania statutu 
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 XXI/178/2013 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu  
i Rekreacji w Rudnikach została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  
   i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,  
   a także kryterium i tryb przyznawania nagród 
Uwagi do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród zgłosili: 
- radny Marchewka – przeciwny jest podejmowaniu uchwały obniżającej dodatek  
  motywacyjny; 
- radny Rychel powiedział, że jest nauczycielem i zapytał, czy obniżenie dodatku motywacyjnego 
  jest karą dla nauczycieli, dodatek ten przysługuje za wykonywanie przez nauczycieli wiele  
  dodatkowych zajęć np. przygotowanie uczniów do olimpiad i nie powinien być tak  
  drastycznie obniżany. 
Dyrektor Biura Obsługo Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że 
proponowana zmiana dotyczy regulaminu uchwalonego w 2009 roku, nie znane były stawki, 
dlatego by nie płacić nauczycielom tzw. „14” uchwalone zostały wysokie stawki, które 
znacznie wpływają na wysokość wynagrodzeń nauczycieli gminie – wynagrodzenia są 
wyższe niż średnie wynagrodzenie nauczycieli w województwie opolskim i w kraju. Nie 
zmieniany jest cały regulamin, nic nie jest zabierane nauczycielom, obniżamy wysokość 
dodatku od 1% do 15%, wcześniej było 2% do 15% oraz wprowadzamy zapis, że nauczyciel, 
który otrzymał karę dyscyplinarną nie ma prawa do dodatku motywacyjnego, pozostaje więc 
zapis „do 15%”, dlatego nauczyciel za bardzo dobre wyniki pracy może otrzymać 15% 
dodatku motywacyjnego, tak jak obecnie. Dyrektor BOOS powiedziała, że za dojazd 
nauczyciela do ucznia lub ucznia do szkoły obowiązywała stawka 7 zł, obecnie proponuje się 
5 zł. Stwierdziła, że zmiana została zaakceptowana przez związki zawodowe. 
Radna Kaczmarek zapytała, ile gmina zyska na z zmianie stawek? 
Dyrektor BOOS Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że nikt tego nie liczył, ale będzie to około 
kilkudziesięciu złotych, poza tym proponowana zmian spowodowana jest zmniejszonym 
odpisem. 
Radny Sas powiedział, że związki zawodowe nie wnoszą uwag, a dziś przedstawiciele 
związków zgłaszają uwagi. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak powiedział, że każdy broni swoich praw, nauczyciele w gminie 
średnio zarabiają więcej niż gdzie indziej, ale nie można mówić, że ktoś jest karany, każdy 
nauczyciel może otrzyma ć dodatek w wysokości 15% za wyniki w pracy, a nie dlatego, że są 
na to środki. 
Przewodniczący rady powiedział, że dodatek ma przysługiwać nauczycielowi za osiągane 
wyniki w pracy, podejmując uchwałę należy wziąć pod uwagę zgodę związków zawodowych. 
Innych uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 8 głosów 
   przeciw  - 5 głosów 
   wstrzymuję się - 2 głosy 
Uchwała Nr XXI/179/2013 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także 
kryterium i tryb przyznawania nagród została podjęta. 
„Za” głosowali radni: Gładysz Edward, Klimas Wiesława, Mroczek Łukasz, Owczarek  
   Andrzej, Pinkosz Jarosław, Sas Adam, Strugała Marcin,  



   Włóka Mieczysław 
„Przeciw” głosowali radni: Kaczmarek Bogusława. Marchewka Jarosław, Rychel Jan,  
    Szczęsna-Kałwak Aneta, Wiatr Tadeusz 
„Wstrzymuję się” głosowali radni: Stochmiałek Jacek, Szczerba Romuald. 
 
d/ opłaty za zajęcie pasa drogowego 
Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego omówił Łukasz Wicher – inspektor ds. 
drogownictwa. 
Przewodniczący rady zapytał, w jakiej wysokości były dotychczas naliczane opłaty? 
Inspektor Łukasz Wicher powiedział, że dotychczas opłata średnio wynosiła 0,50 zł, obecnie 
ok. 2 zł. 
Wójt Andrzej Pyziak posiedział, że taką opłatę gmina będzie ponosiła dla Starostwa 
Powiatowego za kanalizację w Dalachowie. 
Innych uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -  0 głosów 
   wstrzymuję się -  0 głosów 
Uchwała Nr XXI/180/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ zmiana „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014  
   z perspektywą na lata 2015 – 2018” 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014  
z perspektywą na lata 2015 – 2018” nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014  
z perspektywą na lata 2015 – 2018”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -  0 głosów 
   wstrzymuję się -  0 głosów 
Uchwała Nr XXI/181/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” 
została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w  sprawie uchwalenia 
„Regulamin 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 XXI/182/2013 w sprawie uchwalenia „Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Rudniki została podjęta jednogłośnie. 



g/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Radna Kaczmarek wystąpiła o omówienie zadania „Budowa Systemu Informacji 
przestrzennej jako narzędzia wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji  
w Powiecie Oleskim”. 
Wójt powiedział, że jest to projekt realizowany wspólnie z powiatem, np. do elektronicznych 
planów zagospodarowania przestrzennego, do elektronicznego obiegu dokumentów w 
urzędzie, wymiany komputerów i innego sprzętu. Zadanie jest w okresie planowania, bo jest 
wymóg, że wielkość projektu to min. 2 mln złotych, dlatego gminy zawarły porozumienie. 
 Radna Kaczmarek zapytała, czy będzie realizowane boisko typu Orlik, o które występowało 
stowarzyszenie Koperniku? 
Kierownik Referatu Napieraj Iwona powiedziała, że będzie w tej sprawie składny wniosek do 
Górnej Prosny. 
Radny Marchewka zapytał, czy boisko będzie dostosowane do siatkówki i tenisa? 
Kierownik Referatu Iwona Napieraj odpowiedziała, że takie są plany i zapisy we wniosku. 
Radna Klimas zapytała, dlaczego zwiększane są środki o 200 tys. złotych na inkubator 
przedsiębiorczości? 
Kierownik Referatu Iwona Napieraj powiedziała, że środki są zwiększane, by zadanie było 
zgodne z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady zapytał i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -  0 głosów 
   wstrzymuję się -  0 głosów 
Uchwała Nr XXI/183/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
została podjęta jednogłośnie. 
 
h/zmiana „Planu inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -  0 głosów 
   wstrzymuję się -  0 głosów 
Uchwała Nr XXI/184/2013 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2013 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
i/ zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2013 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2013 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -  0 głosów 
   wstrzymuję się -  0 głosów 



Uchwała Nr XXI/185/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  została podjęta 
jednogłośnie. 
 
j/ fundusz sołecki 
Uwag 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 XXI/186/2013 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków przeznaczonych na fundusz sołecki została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 
Sołtys wsi Julianpol wystąpił o naprawę drogi  na Julianpolu /od szkoły do p. Tkacza/ - pęka 
asfalt -  oraz o interwencję w telekomunikacji w sprawie linii telefonicznej. 
Radna Kaczmarek wystąpiła o zgłoszenie do wykonawcy naprawy drogi na Odcinku, gdyż 
kończy się gwarancja. 
Radny Marchewka zapytał, co z przedszkolem w Rudnikach? 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że radny Marchewka proponuje budować nowe 
przedszkole, jest coraz mniej dzieci, a  gmina ma budować nowy obiekt, planowaliśmy 
remont obecnego, ale nową przychodnię buduje dr Bogatko, dlatego dobrze byłoby zrobić 
przedszkole w budynku ośrodka zdrowia, prowadzone są w tej sprawie rozmowy ze 
Starostwem Powiatowym w Oleśnie. 
Radna Klimas zapytała, co będzie dalej z budynkiem w centrum Rudnik? 
Wójt odpowiedział, że sprawa jest wstrzymana, gdyby udało się przenieść przedszkole do 
budynku ośrodka zdrowia, można byłoby ten budynek sprzedać, a na lokale komunalne 
adaptować budynek przedszkola. 
Radny Stochmiałek powiedział, że należałoby  zamontować lampy przy drodze z Żytniowa na 
Praszkę, jest tam duży ruch, droga wąska a nie ma chodnika. 
Wójt odpowiedział, że będzie robiona analiza oświetlenia ulicznego w całej gminie, wtedy 
będą decyzje. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 7 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1520 wypowiadając formułę „Zamykam XXI sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


