
1 

 

 
Protokół Nr XXXIII/2014 

z XXXIII sesji Rady Gminy Rudniki, 
która odbyła się w dniu  24 czerwca 2014 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, 
   -     Napieraj Iwona - zastępca wójta gminy 
   -     Krzykawiak Marianna - sekretarz gminy, 

-    Wolf-Morawiak Beata –skarbnik gminy, 
-     Borowiec Wiesława - radca prawny, 
-     Zając Danuta – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
      w Rudnikach 
-     Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty  
      Samorządowej, 
-    Pawlaczyk Janina – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  
     i Rekreacji 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. 
Zmian do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie, 15 głosami „za”,  przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podjęcie uchwały: 
    a/ w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz  
      warunków częściowego zwolnienia z ponoszonej opłaty – uchwała Nr XXXIII/272/2014; 
   b/ w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego  
       ustalania – uchwała Nr XXXIII/273/2014; 
   c/ w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi  
      opiekunami – uchwała Nr XXXIII/274/2014; 
   d/ w spawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  
      – uchwała Nr XXXIII/275/2014; 
   e/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
      budżetu gminy za 2013 rok – uchwała Nr XXXIII/276/2014; 
   f/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki – uchwała Nr  
      XXXIII/277/2014; 
   g/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” –  
      uchwała Nr XXXIII/278/2014; 
   h/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – uchwała Nr XXXIII/279/2014; 
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   i/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr  
      XXXIII/280/2014; 
6.  Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji.  
Ad pkt 2 
Uwag do protokołu Nr XXXI/2014 z sesji rady gminy, która odbyła się w dniu  8 kwietnia 
2014 roku nie zgłoszono. 
Protokół  Nr XXXII/2014 został przyjęty jednogłośnie -  14 głosami „za”. 
 
Ad pkt 4 
a/ ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków  
   częściowego zwolnienia z ponoszonej opłaty 
Wyjaśnień odn.  uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego 
opiekuna oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszonej opłaty udzieliła kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach Danuta Zając. Powiedziała, że projekt 
realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, osoba – dzienny opiekun – po 
przeszkoleniu może sprawować opiekę nad dzieckiem do 3 lat, gdyż na terenie naszej gminy 
nie ma żłobków, dlatego uchwała o odpłatności dla opiekuna za opiekę nad dzieckiem jest 
niezbędna. Nadzór  i kontrolę nad opiekunami będzie sprawować gmina, środki refunduje 
Wojewódzki Urząd Pracy, gmina pokrywa tylko koszty ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej.  
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że projekt kierowany jest do młodych rodziców, którzy 
mogą wrócić do pracy, jest to na systemie „francuskim” 
Radna  Klimas zapytała, czy opiekuna zatrudnia gmina? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach powiedziała, że umowy 
dotyczące zatrudnienia zawiera gmina, koszty związane z zatrudnieniem opiekuna dziennego 
pokrywa Wojewódzki Urząd Pracy. 
Innych zapytań i uwag oraz wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków częściowego 
zwolnienia z ponoszonej opłaty. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, ze uchwała Nr XXXIII/272/2014 sprawie  ustalenia 
wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków częściowego 
zwolnienia z ponoszonej opłaty została podjęta jednogłośnie. 
 
b/ maksymalna wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania 
Radna Klimas zapytała, ile dzieci może mieć opiekun dzienny? 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z projektem wojewódzkim opiekun nie może mieć więcej niż 
dwoje  dzieci. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, jak długo trwa szkolenie opiekuna? 
Wójt powiedział, że szkolenie trwa do 300 godzin i obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne 
oraz zajęcia w żłobku. 
Radny Rychel zapytał, kto ubezpiecza opiekuna? 
Wójt odpowiedział, że gmina ubezpiecza opiekuna i sprawuje nadzór  nad jego pracą. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie maksymalnej 
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/273/2014 w sprawie maksymalnej 
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania została podjęta 
jednogłośnie. 
 
c/ plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
Wójt gminy powiedział, że uchwała daje gminie podstawę prawną i określa zasady kontroli 
dziennych opiekunów. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru na żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/274/2014 w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru na żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami została podjęta 
jednogłośnie. 
 
d/ zmiana statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach Janina Pawlaczy 
wyjaśniła powód zmiany statutu – zmiana jest na wniosek Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu z dnia 14 maja 2014 roku w zakresie dotyczącym działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rudnikach. 
Zapytań, uwag i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/275/2014 w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach została podjęta jednogłośnie. 
 
e/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  
    gminy za 2013 rok 
Skarbnik gminy Beata Wolf – Morawiak omówiła realizację budżetu gminy w 2013 roku. 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady odczytał uchwałę Nr 84/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy Rudniki za 2013 rok – opinia pozytywna. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
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Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/276/2014 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie. 
 
f/ 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, 
- informacją o stanie mienia komunalnego, 
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący rady stwierdził, że rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2013 rok. Poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o stanowisko Komisji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Sas odczytał protokół z posiedzenia Komisji oraz 
uchwałę Nr 1/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2013 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 2013 rok – uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Nr 203/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki za 2013 rok.  
Rada jednogłośnie, 15 głosami „za” przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki za 2013 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr XXXIII/277/2014  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki  
została podjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz stwierdził, że Rada Gminy Rudniki jednogłośnie 
udzieliła wójtowi absolutorium za 2013 rok. 
 
g/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” 
Radny Sas zapytał, która droga będzie remontowana na Jelonkach i powiedział, że rada  
w październiku 2013 roku przyjęła do realizacji drogę na Bugaju i drogę Żytniów – Chwiły. 
Wójt Andrzej Pyziak odpowiedział, że jest to droga, której na [poprzedniej sesji zmieniana 
była kategoria drogi – z grogi dojazdowej do pól na drogę gminną. Powiedział, że ujęto  
w planie także przebudowę drogi gminnej w Brzezinach, gdyż tam nie ma wyjazdu, ale jest to 
zadanie realizowane wspólnie z Gminą Krzepice.  
Wójt powiedział, że na poprzedniej sesji przekazano radnym plan budowy dróg na terenie 
gminy, ale nastąpi korekta planu, gdyż decyzja rady z października 2013 roku jest wiążąca. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że wprowadzono do planu zadanie nr 7 – „Zagospodarowanie 
terenu w Łazach” i zadanie nr 12 – „Budowa sceny w Rudnikach” i stwierdziła, że gmina 
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powinna pamiętać także o miejscowości Odcinek, gdyż wiele rzeczy realizowane jest w 
ramach programu odnowy wsi. 
Wójt wyjaśnił przyczynę wprowadzenia tych zadań do planu rocznego. Powiedział, że gmina 
wspiera wszystkie działania mieszkańców 
Radna Klimas zapytała, jaki jest zakres prac na zadaniu „Remont i modernizacja centralnego 
ogrzewania w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach”? 
Wójt powiedział, że przy budowie Orlika zostały uszkodzone pompy ziemne ciepła, ale okres 
użytkowania także spowodował, że remont tych pomp jest niezbędny, gdyż są problemy  
z ogrzewaniem, planowane jest połączenie ogrzewania olejowego i ogrzewaniem ziemnym  
i nowa automatyka. Stwierdził, że serwisanci ocenią czy będą niezbędne nowe pompy. 
Innych uwag, zapytań oraz wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/278/2014 w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
h/ zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2014 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2014 rok. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXXIII/279/2014 w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
i/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniająca uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Zając przekazała informację na 
temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz Karty Dużej Rodziny. 
Przewodniczący rady Edward Gładysz zapytał, jakie koszty będzie ponosiła gmina? 
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Wójt odpowiedział, że program realizowany jest przez Urząd Marszałkowski, jeżeli gmina 
będzie chciała dołożyć nowe oferty do karty, wtedy będzie ponosiła koszty, ale to rada będzie 
decydować. 
Radny Marchewka powiedział, że gdy była podejmowana uchwała o przystąpieniu do 
programu „Opolska Karta Rodziny i Seniora” zgłosił propozycję zwolnienia lub zmniejszenia 
opłaty za przedszkole dla rodzin mających dwoje lub więcej dzieci. 
Wójt powiedział, że poznamy dobrze ofertę Urzędu Marszałkowskiego, wtedy można do 
karty dołożyć swoje uprawnienia. 
Wójt gminy poinformował o spotkaniu nt. programu „Prosument”  /budowa solarów 
fotowoltaicznych/. Powiedział, że do programu akces zgłosiło ponad 30 osób, jeżeli będzie 
ponad 50 chętnych można będzie przystąpić do programu, jednak nie wszyscy będą mogli 
przystąpić do programu, gdyż program nie jest tani. Stwierdził, ze otrzymany kredyt spłaca 
się rachunkami za energię, dlatego opłaty poniżej 200 zł są nierentowne, kaucja przystąpienia 
do programu wynosi 2 tys. zł. Wójt zwrócił się ponownie do rannych i sołtysów o 
rozpropagowanie programu wśród mieszkańców, chętni mogą zgłaszać do końca czerwca. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkańcy 
wsi Młyny byli oburzeni, gdyż musieli głosować w Dalachowie /poprzednio głosowano  
w Rudnikach/, ale taką uchwałę rada podjęła w 2012 roku. Stwierdził, że istnieje możliwość 
zmiany, nie ma jednak dużego pola manewru – można utworzyć oddzielny obwód głosowania 
z siedzibą w miejscowości Młyny, w którym będzie jeden okręg głosowania obejmujący 
granice sołectw Młyny, Janinów i Odcinek. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że trzeba będzie rozmawiać z mieszkańcami. 
Wójt zgodził się z wypowiedzią radnej Kaczmarek mówiąc, że rozmowy są niezbędne, by 
znów nie skłócić mieszkańców  następnych miejscowości. 
Przewodniczący rady powiedział, że była awaria wodociągu, mieszkańcy nie mogli 
dodzwonić się do pracowników hydroforni, należy cos z tym zrobić. 
Wójt powiedział, że zmieniany został numer telefonu komórkowego kierownika sekcji 
komunalnej i podał nowy numer, na który można zgłaszać awarie – 607 605 634. 
Przewodniczący rady  odczytał protesty w sprawie budowy elektrowni wiatrowych 
mieszkańców wsi Żytniów, Julianpol i Jaworzno. Powiedział, że należy zastanowić się, co 
dalej robić. 
Wójt gminy powiedział, że obecnie trwa proces konsultacyjny odn. budowy wiatraków, był 
uchwalany plan miejscowy, były konsultacje, nie było protestów, ale do obecnych protestów 
należy podejść bardzo poważnie, ale ani rada, ani gmina nie może ulegać protestującym, 
należy rozmawiać, mimo że są różne zdania, ale nie na zasadzie „nie bo nie”,  gmina 
przestrzega obowiązujących przepisów. Wójt powiedział, że do końca roku ma  być nowa 
ustawa o energii odnawialnej, może będą lepsze rozwiązania, na dziś decydować będzie 
zdanie większości mieszkańców gminy. 
Radny Sas powiedział, że protest mieszkańców Żytniowa dotyczy 10 wiatraków, stojących  
w bardzo bliskiej odległości od wsi Żytniów, mieszkańcom zależy na odsunięciu wiatraków 
od wsi, ale nie należy odstępować od budowy wiatraków. 
Radny Owczarek powiedział, że należy na sesję zaprosić firmę zajmująca się budową 
wiatraków i uzyskać wyjaśnienia, co mogą stać wiatraki i co gmina może z tego mieć. 
Wójt powiedział, ze zostanie zaproszona firma, a gmina zrobi wszystko, by pogodzić 
mieszkańców, ale zrezygnuje z budowy wiatraków.  Przekazał informacje uzyskane na 
Kongresie Energii Odnawialnej w Opolu. 
Radna Kaczmarek powiedziała, że w szkole w Dalachowie ma być utworzona klasa sportowa, 
ale badaniami mają być obciążeni rodzice, dlaczego? 
Wójt odpowiedział, że w szkole w Dalachowie klasa sportowa jest już od 2004 roku,  
a uczniowie muszą mieć badania lekarskie. 



7 

 

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 
powiedziała, że rodzice  muszą wyrazić zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej 
i liczą się z kosztami /badania, obozy sportowe, wyjazdy/. 
Radny Rychel powiedział, że opłata za badania /EKG, morfologia/ zależy od lekarza, nie 
wszyscy pobierają opłatę. 
Wójt powiedział, że będzie także utworzona klasa sportowa w gimnazjum, by uczniowie 
mieli ciągłość. 
Radny Szczerba zaprosił radnych i sołtysów na otwarcie Sołeckiego Centrum Integracji  
w Jaworznie, które odbędzie się dniu 19 lipca 2014 roku oraz zapytał, czy będzie wymieniona 
zniszczona wiata przystankowa w Jaworznie. 
Wójt odpowiedział, że wiata zostanie wymieniona. 
Radna Klimas poprosiła o informacje na temat: 
- budowy internetowej sieci szerokopasmowej, 
- inkubatora przedsiębiorczości, 
- poprawek na drodze krajowej Rudniki – Praszka. 
Wójt gminy powiedział: 
- że projekt budowy sieci szerokopasmowej realizuje firma wybrana przez Urząd  
  Marszałkowski, projekt realizowany jest ze środków unijnych, gmina nie ponosi żadnych  
  kosztów, obecnie budowana jest sieć szerokopasmowa w gminie, za wyjątkiem  
 miejscowości Żytniów i Cieciułów, być może będzie to realizowane w terminie późniejszym. 
- dyrekcja Dróg krajowych nie zgłasza na bieżąco planowanych prac, na dziś wykonano  
  remont kanalizacji przy ul. Wieluńskiej w Rudnikach. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj powiedziała, że zatrudniony został pracownik, który będzie 
prowadził inkubator, lokale zostały zgłoszone do dzierżawy, są przygotowane dokumenty do 
ogłoszenia naboru na dzierżawę lokali, w pierwszej kolejności preferowani będą mieszkańcy  
lub przedsiębiorcy gminy Rudniki. Omówiła zasadę działania inkubatora. 
Sołtys wsi Mirowszczyzna – obciąć drzewa na skrzyżowaniu przy drodze na wysypisko, gdyż 
drzewa ograniczają widoczność. 
Sołtys wsi Julianpol – interweniować w sprawie linii telefonicznej na Julianpolu – kable są 
bardzo nisko. 
Radna Kaczmarek – Zakład Energetyczny obcina drzewa na odcinku, inni nie, należy 
interweniować oraz wystąpiła o ustawienie znaków drogowych na Odcinku. 
Sołtys wsi Porąbki wystąpiła o przystanek na Porąbkach - jest wiata przystankowa w jednej  
z zatoczek drogowych, a nie ma przystanku. 
Wójt powiedział, że zostaną przeanalizowane zgłoszone wnioski. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Wójt podziękował za udzielenia absolutorium i powiedział, że osiągnięte wyniki są zasługą 
rady i pracowników Urzędu Gminy. 
 
Ad pkt 7 
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
zamknął sesję o godz. 1415 wypowiadając formułę „Zamykam XXXIII sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
Protokołowała:  
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 


