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

która odbyła się w dniu  23 sierpnia 2013 roku 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach 

 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    13 radnych według załączonej listy obecności, 
   -    Pyziak Andrzej – wójt gminy, 
   -    Napieraj Iwona – zastępca wójta gminy, 
   -    Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy, 
   -    Wolf-Morawiak Beata - zastępca skarbnika gminy, 
   -   Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty  
        Samorządowej w Rudniakch 

-    Nowakowska-Fałat Beata – pracownik Urzędu Gminy 
   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecni na sesji radni Marchewka Jarosław i 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. 
Zmian do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
   a/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania 
       pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkujących na terenie  
      Gminy Rudniki - uchwała Nr XXV/216/2013; 
   b/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” –  
       uchwała Nr XXV/217/2013; 
   c/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – uchwała Nr XXV/218/2013; 
   d/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXV/219/2013. 
5.  Zapytania i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie sesji.  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z XXIV sesji rady, która odbyła się w dniu 2 lipca 2013  roku nie zgłoszono.  
Protokół  Nr XXIV/2013 został przyjęty jednogłośnie -13 głosami „za”. 
 
 
 



Ad pkt 4 
a/ zmiana uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania 
   pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkujących na terenie  
  Gminy Rudniki  
Uwag, zmian i zapytań do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów  zamieszkujących na terenie Gminy Rudniki nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w zmieniającą uchwałę  
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkujących na terenie Gminy Rudniki. 
Głosowało 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXV/216/2013 zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
zamieszkujących na terenie Gminy Rudniki została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ plan inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku 
Radna Klimas – przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji zapytała, co 
powoduje wzrost środków o 35000 zł na przebudowę budynku OSP na Sołeckie Centrum 
Integracji w Mirowszczyźnie? 
Wójt odpowiedział, że projektant nie przewidział pewnych prac, które należy wykonać, ale 
więcej środków na to zadanie nie będzie już przekazywane. 
Inny zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący 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 XXV/217/2013 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu 
w 2013 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
c/ 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 13 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXV/218/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
d/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Radna Klimas zapytała, jaki będzie zakres planowanej budowy sieci kanalizacyjnej? 
Wójt odpowiedział, że budowa sieci kanalizacyjnej dotyczy podłączenia do sieci stacji CPN 
na Jaworku, obecna linia doprowadzona jest do młyna w Rudnikach, stacja posiada szambo, 



które przy nasileniu ruchu turystycznego nie wystarcza. 
Innych wniosków i zapytań 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 XXV/219/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 5  -  zapytania i wolne wnioski 
Wójt Andrzej Pyziak poinformował radnych o prowadzonych ostatnio pracach: 
- gmina zakupiła Ośrodek Zdrowia i teren przyległy do ośrodka, można będzie prowadzić  
  inwestycje, gdyż taki teren winien być w rekach samorządu; 
- zakończono modernizację drogi na Julianpolu, na ukończeniu droga Łazy Młyny, droga 
powiatowa na Jelonki ok. 700 mb, 
- zakończono budowę boiska w Cieciułowie. 
Radna Kaczmarek zwróciła się o podanie informacji na temat dowozu dzieci do szkół. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 
powiedziała, że ogłoszono przetarg na zakup biletów dla uczniów w ramach transportu 
publicznego, bilety będą dostępne w szkołach od 29 sierpnia. Omówiła zasady finansowania 
biletów dla uczniów. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że ustawa o transporcie publicznym nakłada na gminy 
obowiązek organizacji transportu na terenie gminy, dowóz uczniów jest w ramach tego 
obowiązku, autobusami będzie mógł jeździć każdy mieszkaniec gminy, po zakupie biletu w 
autobusie. Stwierdził, że w chwili obecnej jest wiele pytań i wątpliwości w tej sprawie, ale 
jest to nowa sprawa i musimy poczekać. 
Radny Owczarek podziękował za remont drogi na Julianpolu. 
Radny Mroczek zapytał, jaki jest termin wymiany dachu na szkole w Cieciułowie, należy 
zabezpieczyć dach, by nie lala się woda. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że ma to 
zostać wykonane do końca sierpnia. 
Radna Klimas podziękowała w imieniu mieszkańców za remont drogi Łazy – Młyny, 
wystąpiła o remont drogi łączącej Łazy z drogą krajową. 
Radny Szczerba podziękował w imieniu mieszkańców za przebudowę remizy w Jaworznie. 
Sołtys wsi Bugaj zgłosiła wniosek, by ustawić znaki ograniczające tonaż na drodze z Bugaja 
na Żytniów. 
Wójt powiedział, że takie znaki zostaną ustawione. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj poinformowała radnych, że Urząd Marszałkowski 
podsumował działania grup odnowy wsi, omówiła zasady pozyskiwania środków w ramach 
odnowy wsi. 
Wójt Andrzej Pyziak poinformował radę o sprawie związanej z przystankiem autobusowym 
w Cieciułowie – problem jest między mieszkańcami i jednym z właścicieli działek, na której 
stoi budka przystankowa. Powiedział, że radny i sołtys powinni też postarać się rozwiązać 
problem, gmina może postawić wiatę przeszkloną, ale jeden z właścicieli boi się, że cała 
wiata zostanie postawiona na jego działce. 
Wójt gminy powiedział, że na uroczystości 700-lecia sołtysa w Żytniowie obiecał sołtysom 
odznaki sołtysa i stwierdził, że na dzisiejszej sesji takie odznaki zostaną wręczone – jest to 
odznaka przejściowa, przyznawana na czas pełnienia fun kcji sołtysa. 



Przewodniczący rady Edward Gładysz i wójt gminy Andrzej Pyziak wręczyli sołtysom 
odznaki sołtysa. 
Inspektor Beata Nowakowska – Fałat przedstawiła radnym prezentację nowego systemu 
gospodarki odpadami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, które otrzymała na 
seminarium Pt. „Nowe zadania organów gminy w zakresie budowy komunalnych systemów 
gospodarki odpadami”. 
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionej prezentacji. 
Innych uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 6 
 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1305 wypowiadając formułę „Zamykam XXV sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


