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

która odbyła się w dniu  14 czerwca 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, 
-    Nowakowska-Fałat Beata – pracownik Urzędu Gminy 

   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecni na sesji radni: Pinkosz Jarosław, Stochniałek Jacek  – 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 wprowadzenie do 
porządku obrad: 
- jako punkt 4j  podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji  
  przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy  
  Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez  
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie; 
- jako punkt 4k podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi  
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie  
  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Wprowadzenie uchwał do porządku uzasadnili:  
- Danuta Zając - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach – celem  
  porozumienia jest objęcie mieszkańców Gminy Rudniki usługami świadczonymi przez 
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie; 
- Andrzej Pyziak – wójt gminy – uchwala podejmowana co roku, niezbędna by można było  
  stosować stawki dla osób uchwalających się od realizowania zbiórki odpadów. 
Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę porządku. 
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 XXII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały 
   a/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  



      Nr XXIII/200/2013; 
   b/ zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu  
      Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach – uchwała Nr XXIII/201/2013; 
   c/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” –  
       uchwała Nr XXIII/202/2013; 
   d/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXIII/203/2013; 
   e/ w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/159/2012 w sprawie szczegółowego sposobu  
      i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
      nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała Nr XXIII/204/2013; 
   f/ zmieniającej 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 – uchwała Nr XXIII/205/2013; 
   g/ zmieniającej uchwałę 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 XXIII/206/2013; 
   h/ zmieniającej 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 – uchwała Nr XXIII/207/2013; 
   i/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki – uchwała Nr XXIII/208/2013; 
   j/ w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania  
      publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami  
      psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  
      w Ganie – uchwała Nr XXIII/209/2013; 
   k/ w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów  
      komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników  
     bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – uchwała Nr XXIII/210/2013. 
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XXII  sesji rady, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2013  roku nie 
zgłoszono.  
Protokół  Nr XXII/2013 został przyjęty jednogłośnie -13 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 
a/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Radna Kaczmarek zapytała, jakie będą korzyści z wprowadzenia zadania „Zakup usług 
prawniczych”? 
Skarbnik gminy Polak Jan powiedział, że są specjalistyczne firmy pomagające odzyskiwać 
VAT, firma będzie doradzać prawnie tylko w szczególnych przypadkach, gmina będzie zlecać 
firmie zadanie, a po odzyskaniu VAT-u część środków pobiera firma, umowa będzie zawarta 
na dwa lata, gmina będzie płacić firmie po odzyskaniu VAT-u. 
Wójt powiedział, że firma będzie doradzać tylko w wyjątkowych sytuacjach, by nie oddawać 
środków wraz z karą po kontroli Urzędu Skarbowego. 
Radna Klimas zapytała, jaki procent będzie pobierała firma? 
Skarbnik gminy powiedział, że będzie to 30% brutto odzyskanego VAT-u. 



Radny Sas zapytał, czy środki na to zadanie nie blokują środków, które mogą być 
wykorzystane na inne zadania? 
Skarbnik gminy odpowiedział, że środki nie będą blokowane, bo gdy gmina nie odzyska 
VAT-u to firma nie otrzyma zapłaty. 
Radny Sas zapytał, dlaczego są zmniejszane środki na odpady? 
Wójt Andrzej Pyziak odpowiedział, że przetarg na wywóz odpadów został unieważniony, na 
nowy przetarg zmniejszony jest zakres i dlatego są zmniejszane środki, by firmy nie złożyły  
ofert na całość środków ujętych w budżecie, jest to ruch taktyczny, kwota ponownie może 
być zwiększona, ale już po przetargu.  
Innych zapytań, uwag i wniosków 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 XXIII/200/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ zmiana uchwały w sprawie pożyczki dla GOKSiR 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji  
w Rudnikach nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu  
i Rekreacji w Rudnikach. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIII/201/2013 zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia 
długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ plan inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku 
Radna Kaczmarek zapyta, jaki będzie zakres prac remontowych na ulicy Piaskowej  
w Rudnikach? 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że remont drogi będzie obejmował nakładkę na długości 
300 mb. bez odwodnień, doga będzie wąska, gdyż ma nieuregulowany stan prawny, a nie ma 
zgody mieszkańców na zajęcie działek. 
Skarbnik gminy powiedział, że uchwały w sprawie zmian w planie rocznym i w sprawie 
zmian w budżecie gminy będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, dlatego zostanie dodany w obu uchwałach paragraf o treści „Uchwała podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.” 
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 XXIII/202/2013 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2013 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ 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 XXIII/203/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
e/ uchylenie uchwały Nr XIX/159/2012 
Radca prawny Wiesława Borowiec powiedziała, że 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 była 
publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, rada uchyliła tę uchwałę 
bez publikacji w dniu 30 kwietnia 2013 roku co jest niezgodne z prawem, dlatego ponownie 
uchylamy uchwałę, są to zmiany formalne.  
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 nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XIX/159/2012 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 XXIII/204/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/159/2012 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
f/ zmiana uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej 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 
nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 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 XXIII/205/2013 zmieniająca 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 została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności  
    za usługi opiekuńcze 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
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 zmieniającą uchwałę  
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. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIII/206/2013 zmieniająca uchwałę 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. 
 
h/ zmiana uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej 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 nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 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. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIII/207/2013 zmieniająca 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 została podjęta jednogłośnie.  
 
i/ udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki 
Przewodniczący rady gminy Edward Gładysz poinformował radnych, że rada podejmuje 
uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta gminy po zapoznaniu się z: 
- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, 



- sprawozdaniem finansowym, 
- informacja o stanie mienia komunalnego, 
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do przedłożonych przez wójta gminy sprawozdań 
za 2012 rok. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
o sprawozdaniu Wójta Gminy Rudniki z wykonania budżetu gminy za 2012 rok - uchwała 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 101/2013 z dnia  
24 kwietnia 2013 roku. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2012 rok i przyjęcie sprawozdań finansowych. 
Rada jednogłośnie, 13 głosami „za”, przyjęła sprawozdania finansowe i sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Sas odczytał protokół z posiedzenia Komisji oraz 
uchwałę Nr 1/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2012 rok. 
Przewodniczący rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudniki o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Rudniki za 2012 rok – uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Nr 243/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki za 2012 rok.  
Rada jednogłośnie, 3 głosami „za” przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki za 2012 rok. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIII/208/2013  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki  
została podjęta. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz stwierdził, że Rada Gminy Rudniki jednogłośnie 
udzieliła wójtowi absolutorium za 2012 rok. 
 
j/ zawarcie porozumienia z Gminą Praszka 
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego 
dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką 
i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zawarcia 
porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego 
dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką 
i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIII/209/2013 w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez 
Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób 



z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Ganie została podjęta jednogłośnie. 
 
k/ górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników  
   bezodpływowych 
Nowakowska – Fałat Beata, pracownik Urzędu Gminy, powiedziała, że uchwała będzie 
dotyczyła osób nie objętych obowiązkiem  gospodarowania odpadami oraz osób uchylających 
się od obowiązku gospodarowania odpadami, będzie to usługa zastępcza. 
Wójt stwierdził, że jest to uchwała, która powinna być stosowana w sporadycznych 
przypadkach. 
Przewodniczący rady zapytał, np. osoba prowadząca działalność nie ma kosza, czy gmina 
dostarczy kosz i odbierze odpady? 
Nowakowska – Fałat Beata powiedziała, że w postępowaniu zastępczym odpady zostaną 
odebrane. 
Radny Owczarek zapytał, jak będą odbierane kosze z posesji, gdzie jest utrudniony dojazd? 
Nowakowska – Fałat Beata powiedziała, że osoby te winny zgłosić się do Urzędu Gminy, 
gmina będzie się starała rozwiązać ten problem. 
Innych zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXIII/210/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
Radny Szczerba powiedział, że należałoby wykonać rów odwadniający w Jaworznie 
Bankowym /przy pani Korpowskiej/ oraz wykonać odwodnienie w Jaworznie Zapłociu. 
Wójt odpowiedział, że miejsce przy p. Korpowskiej to najniższy punkt i robi się zastoisko 
wody, dopóki nie zostanie zrobiona droga to trudno będzie rozwiązać problem. Odn. 
odwodnienia na Zapłociu, to problem będzie rozwiązany, ale trudna sytuacja pogodowa 
spowodowała, iż wiele prac zostało przesuniętych. 
Radny Szczerba zapytał, czy będzie robione oświetlenie w Jaworznie? 
Wójt odpowiedział, że trudno współpracuje się z Zakładem Energetycznym, rozmowy trwają, 
oświetlenie będzie robione w ramach modernizacji, ale decyzje zapadają ciężko i odległych 
terminach. 
Radna Klimas wystąpiła o uzupełnienie dziury na drodze na Młynach. 
Wójt powiedział, że dziura została już oznaczona, będzie to zrobione. 
Radny Rychel powiedział, że należy wykonać pobocze betonowe na ulicy Narutowicza  
w Rudnikach od  p. Stasiaka do p. Dubasa. 
Radna Kaczmarek  zapytała, czy będą usuwane pęknięcia na asfalcie w m. Odcinek i czy 
będzie to robione w ramach gwarancji? 
Wójt odpowiedział, że sprawę prowadzi inspektor ds. drogownictwa, warunki pogodowe nie 
pozwalały na  prowadzenie prac, ale będzie to zrobione. 
Przewodniczący rady zapytał, kiedy będą koszone pobocza na drogach gminnych? 



Wójt odpowiedział, że pogoda opóźniła rozpoczęcie prac, ale pobocza są już koszone. 
Radna Klimas zapytała, czy firma odbierająca odpady komunalne zabierze kosze z posesji? 
Wójt odpowiedział, że mieszkańcy mają u mowy do 30 czerwca i do tego dnia kosze nie będą 
zabrane. 
Sołtys wsi Żytniów zwrócił się o rozwiązanie problemu odprowadzenia wody z posesji p. 
Janickich w Żytniowie – woda spływa z drogi. 
Wójt powiedział, że jest to bardzo duży problem, gdyż powstała tam zlewnia wody z 
wyższych terenów a nie ma odpływu. 
Radny Sas stwierdził, że problem odprowadzania wód jest duży i dotyczy całej gminy, 
dlatego i rada i wszyscy mieszkańcy muszą znaleźć rozwiązanie tego problemu. Zwrócił się 
do radnej powiatowej- należy wyczyścić rowy przy drogach powiatowych w Żytniowie i 
wykonać odprowadzenie wody na skrzyżowaniu od strony Jelonek. 
Wójt gminy powiedział, że o urządzenia odprowadzające wodę należy dbać cały czas, a nie 
tylko gdy woda zalewa posesje, gdy jest sucho, nikogo to nie dotyczy, wręcz rowy są 
zasypywane, np. na corocznym zebraniu spółek wodnych nie ma członków spółek – ludzie 
domagają się czyszczenia rowów melioracyjnych dopiero wtedy, gdy są zalane pola. 
Wójt poinformował radnych i sołtysów, że można zgłaszać szkody podtopienia w Urzędzie 
Gminy do inspektora Anny Kępińskiej, została już powołana komisja do szacowania szkód. 
Przewodniczący rady zapytał, na jakiej długości będzie remontowana droga do Jelonek  i ile 
procent dopłaca gmina? 
Wójt gminy powiedział, że droga ma 2 km długości, remont będzie na odcinku 600m, gmina 
dopłaci 40 tys. złotych tj. ok. 30% wartości zadania. 
Przewodniczący rady zapytał, co będzie ze śmieciami z organizowanych festynów? 
Wójt gminy powiedział, że gmina będzie próbowała rozwiązać ten problem, w ustawie  
o odpadach nic nie ma o odpadach z imprez, początki będą trudne, po przetargu gmina będzie 
prowadzić rozmowy z firmą. 
Wójt gminy powiedział, ze w Starostwie Powiatowym w Kłobucku było spotkanie w sprawie 
remontu drogi Bobrowa – Starokrzepice , dotyczy części drogi w gminie Krzepice – 
proponują by gmina Rudniki partycypowała w kosztach remontu drogi, droga położona jest 
na terenie innej gminy, dlatego należy zastanowić się, czy współfinansować remont drogi 
powiatowej w innym powiecie. 
Przewodniczący rady powiedział, że nie można wydawać środków gminy na drogi położone 
w innej gminie i innym powiecie. 
Wójt gminy zwrócił się do rady z zapytaniem, czy można zwiększyć zakres robót na boisku  
w Cieciułowie – wykonanie nawodnienia, roboty można wykonać za niewielką kwotę, ale 
wcześniej musi być projekt, co przesunie termin zakończenia remontu boiska. Zapytał, czy 
rada wyraża zgodę? 
Radny Marchewka powiedział, że gmina bardzo dużo środków wydaje na LZS Bugaj. 
Wójt powiedział, że nie różnicuje klubów, chodzi o decyzję, czy robić nawodnienie. 
Przewodniczący rady powiedział, że nawodnienie powinno być wykonane tera, gdy boisko 
jest w budowie, zrobione to będzie dla dzieci naszych mieszkańców, inne boiska można 
będzie także tak robić. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie decyzję – robić nawodnienie. 
Głosowało 12 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Mroczek Łukasz/. 
Wynik głosowania: za   - 5 głosów 
   przeciw  - 5 głosów 
   wstrzymuję się - 2 głosy 
Przewodniczący rady stwierdził, że rada nie podjęła decyzji – decyzja należy do wójta. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 



Ad pkt 6 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1430 wypowiadając formułę „Zamykam XXIII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


