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

która odbyła się w dniu  30 kwietnia 2013 roku 
w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach 

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    13 radnych według załączonej listy obecności, 
   -    Pyziak Andrzej – wójt gminy, 
   -    Krzykawiak Marianna – sekretarz 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, 
-     Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  
      Rolnictwa i ochrony  Środowiska w Urzędzie Gminy w Rudnikach, 
-    Nowakowska-Fałat Beata – pracownik Urzędu Gminy 

   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecni na sesji radni: Kaczmarek Bogusława, Rychel Jan – usprawiedliwieni. 

Ad pkt 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward. Powitał obecnych na sesji 
radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 13 radnych, podjęte na sesji uchwały są 
prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady. 
Zmianę do przedłożonego porządku obrad zgłosił wójt – wystąpił o wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym – projekt Nr XXII/198/2013. oraz wprowadzenie uchwał: 
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
  w zamian za uiszczoną opłatę – jako pkt 5l – projekt Nr XXII/198/2013, 
- w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki  
  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub  
  całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania – jako pkt 5ł – projekt  
  Nr XXII/199/2013. 
Wprowadzenie zmian uzasadniła radca prawny Wiesława Borowiec. 
Rada jednogłośnie przyjęła zmiany do porządku obrad. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z przyjętymi zmianami. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Opinia w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Rudniki. 



5. Podjęcie uchwały 
   a/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
      oraz ustalenia stawki tej opłaty – uchwała Nr XXII/187/2013; 
   b/ w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie  
      odpadami komunalnymi – uchwała Nr XXII/188/2013; 
   c/ w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
      nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują  
      mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – uchwała – Nr XXII/189/2013; 
   d/ w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
      komunalnymi przez właściciela nieruchomości – uchwała Nr XXII/190/2013; 
   e/ w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki  
      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
      - uchwała Nr XXII/191/2013; 
  f/ w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
     bezdomności zwierząt na rok 2013 – uchwała Nr XXII/192/2013; 
   g/ w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  
      – uchwała Nr XXII/193/2013; 
   h/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXII/194/2013; 
   i/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” –  
       uchwała Nr XXII/195/2013; 
   j/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXII/196/2013; 
   k/ 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 2012 rok – uchwała 
      Nr XXII/197/2013; 
   l/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
      w zamian za uiszczoną opłatę – uchwała Nr XXII/198/2013; 
   ł/ w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki  
      w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
      i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub  
     całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania – uchwała Nr XII/199/2013. 
6.  Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XXI  sesji rady, która odbyła się w dniu 5 marca 2013  roku nie zgłoszono.  
Protokół  Nr XXI/2013 został przyjęty jednogłośnie -13 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 - oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Rudniki 
Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Rudniki omówiła Danuta Zając, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie, 13 głosami „za”, wydała pozytywną opinię w sprawie oceny zasobów 
pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Rudniki. 
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Rudniki stanowi załącznik Nr 1  
do niniejszego protokołu. 
 



Ad pkt 5 
a/ wybór metody ustelania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
   ustalenie stawki tej opłaty 
Radna Klimas zapytała, co z przedsiębiorcami, cmentarzami, szkołami innymi instytucjami, 
gdyż uchwała określa tylko stawki dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy? 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, powiedziała, że nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy nie są objęte systemem odbioru, bardzo trudno oszacować ilość 
odpadów na tych nieruchomościach, dlatego podmioty te będą według starych zasad, muszą 
zawierać umowy cywilno-prawne z firmą zajmującą się odbiorem odpadów. Poinformowała 
obecnych na sesji, że w dniu 27 maja będzie przetarg na świadczenie usług, można będzie 
rozmawiać z firmami na temat odbioru odpadów. 
Wójt powiedział, że były już rozmowy z proboszczami, ale problem odpadów to bardzo 
trudny temat, 
Radny Szczerba zapytał, kto określi wielkość pojemników dla podmiotów? 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, powiedziała, że określa to regulamin utrzymania 
porządku i czystości. 
Radny Marchewka stwierdził, że gospodarstwa 1-osobowe, zgodnie z nową propozycją, będą 
płacić dużo więcej. 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, powiedziała, że nowelizacja ustawy o odpadach 
dała możliwość ustalenia opłaty od gospodarstwa, daje to możliwość, że deklaracje nie będą 
tak często zmieniane. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że żadna metoda nie będzie sprawiedliwa, mieszkańcy będą 
narzekać. 
Radny Owczarek zapytał, czy proponowane stawki są niezmienne? 
Wójt odpowiedział, że przetarg dopiero będzie, po przetargu stawki mogą być niższe, ale na 
dziś tak zostały skalkulowane, poza tym należy doliczyć koszty utrzymania PSZOK 
/urządzenia, nadzór, koszty pozbycia się odpadów/. 
Przewodniczący rady zgłosił następujące zapytania: 
- czy można wykluczyć z uchwały przedsiębiorców? 
- co będzie gdy przedsiębiorca nie podpisze umowy na wywóz odpadów? 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, powiedziała, że: 
- nieruchomości niezamieszkane nie są objęte systemem obioru przez gminę zgodnie z ustawą, 
- będą prowadzone kontrole a następnie postępowanie egzekucyjne, 
Przewodniczący rady zapytał, co będzie, gdy nie będzie firm odbierających odpady? 
Wójt odpowiedział, że firmy będą, będzie tylko kwestia ceny. 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, powiedziała, że cenę będzie regulowała uchwała 
rady o górnych stawkach. 
Przewodniczący rady zapytał, czy w budynku wielorodzinnym każda rodzina musi mieć 
kosz? 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, powiedziała, że każdy ma swój kosz, będzie 
wtedy indywidualna odpowiedzialność za to co będzie w pojemnikach. 
Inny zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/187/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 



odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, zgłosiła poprawkę do przedłożonego projektu 
uchwały: w § 2 ust. 2 słowa „upływa 5 sierpnia” zastąpić słowami „upływa 15 sierpnia” –jest 
to błąd pisarski. 
Rada przyjęła zgłoszoną poprawkę. 
Przewodniczący rady zapytał, czy będą odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat? 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, odpowiedziała, że odsetki będą naliczane 
zgodnie z ordynacją podatkową. 
Innych zapytań, wniosków 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 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/188/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ uchylenie uchwały 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchylenia 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 uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 12 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   1 głos   /radna Klimas Wiesława/ 
Uchwała Nr XXII/189/2013 uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta 12 
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymuję się”. 
 
d/ wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady 
Nowakowska-Fałat Beta, pracownik Urzędu, zgłosiła poprawkę do przedłożonego projektu 
uchwały: w § 3 wykreślić pkt 3.Rada przyjęła zgłoszoną poprawkę. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela 
nieruchomości z przyjętą poprawką. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/190/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości została podjęta 



jednogłośnie. 
 
e/ skarga Wojewody Opolskiego 
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uwzględnienia 
skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uwzględnienia 
skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/191/2013 w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na 
uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
rok 2013 nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
rok 2013. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała nr XXII/192/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
g/ pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
Wójt gminy Andrzej Pyziak omówił zasady ustalenia inkasa dla sołtysów. 
Radna Klimas zapytała, czy można płacić przelewem? 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, podatnik na obowiązek uiszczenia podatku, wybór 
sposobu zapłaty jest dobrowolny. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/193/2013 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego została podjęta jednogłośnie. 
 



h/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Wniosków, zapytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/194/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
i/ plan inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku 
Radna Klimas zapytała, na co są przeznaczone środki na wykup ośrodka zdrowia w 
Rudnikach? 
Wójt odpowiedział, że właścicielem ośrodka jest Starostwo Powiatowe w Oleśnie, obecnie 
mamy umowę darowizny, ale w budynku musi być ośrodek zdrowia, dr Bogatko będzie 
budował własny ośrodek, dlatego by wykorzystać budynek na inny cel, nawet w części, 
gmina musi być właścicielem, kwota wskazana w uchwale jest uzgodniona ze Starostwem. 
Przewodniczący rady zapytał, na co będą przeznaczone środki na zbiornik Jaworek? 
Wójt powiedział, że są to środki na wykup działek. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku”. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/195/2013 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2013 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
j/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 rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2013 rok. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/196/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
k/ przyj ęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Zapytań i uwag do przedłożonego projektu 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 2012 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady 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 2012 rok. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/197/2013 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 2012 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
l/ / w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  
    odpadów w zamian za uiszczoną opłatę  
Uwag zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę 
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 w zamian za uiszczoną opłatę. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/198/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę została podjęta jednogłośnie. 
 
ł/ skarga Wojewody Opolskiego 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uwzględnienia 
skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uwzględnienia 
skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXII/199/2013 w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na 
uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 
została podjęta jednogłośnie. 
 



Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady Edward Gładysz przypomniał radnym o oświadczeniach majątkowych 
oraz zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów o wywieszenie flagi narodowej. 
Radny Marchewka zapytał, na jakim etapie są prace przy odwodnieniu ul. Wieluńskiej? 
Wójt gminy odpowiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła 
wykonanie operatu wodnoprawnego, obecnie nie mamy jeszcze wyników operatu, dlatego 
trudno powiedzieć na jakim etapie są prace. 
Radna Klimas zapytała, jak będą organizowane zebrania z mieszkańcami na temat odpadów 
oraz co dzieje się z działką gminną po p. Dzięcioł? 
Wójt odpowiedział, że zebrania będą organizowane po akceptacji uchwał przez Wojewodę 
Opolskiego. Odn. działki – jest przedsiębiorca zainteresowany działką, dlatego pracownicy 
gminy robili porządek na działce. 
Wnioski o naprawę dróg gminnych zgłosili: 
- radny Owczarek – nawieźć kamienia na drogę w Julianpolu w stronę lasu, znajdują się tam  
  trzy budynki /domki letniskowe/; 
- radna Klimas – naprawić drogę od agronomówki na Młyny; 
- radny Sas – naprawić zjazd z drogi gminnej z Bugaja na drogę powiatową Cieciułów –  
  Żytniów oraz wyremontować drogę na Stawkach Żytniowskich. 
Wójt gminy powiedział, że remonty dróg gminnych trwają, uwagi zostaną uwzględnione. 
Wójt zaprosił radnych i sołtysów na rajd rowerowy w dniu 12 maja oraz grupy odnowy wsi 
do wyjazdu w dniu 20 maja na zaproszenie Grupy Dolina Stobrawy. Zaprosił także sołtysów 
na uroczystości „Dni Sołtysa”, które odbędą się w dniach  15 – 16 czerwca w Żytniowie. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 7 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1355 wypowiadając formułę „Zamykam XXII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


