
Protokół Nr XXX/2014 
z XXX sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  14 lutego 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, 

-     Polak Jan - skarbnik gminy, 
-     Borowiec Wiesława - radca prawny, 
-     Klepacz Apolonia  - przedstawiciel firmy Remondis z Opola 
-     Mokrzycka Jolanta - przedstawiciel firmy Remondis z Opola 
-     Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty  
      Samorządowej w Rudnikach 
-     Zając Danuta – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
       w Rudnikach 
-     sołtysi według załączonej listy obecności, 

W sesji udział wzięli  uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach  
w składzie Gosia Rzepka, Ola Ptaszyńska, Tomek Kotowski, Bartek Majtyka i Bartosz 
Głogowski wraz z opiekunami, nauczycielami gimnazjum, Sabiną Zaręba i Ryszardem Belka. 
 
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 przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono. 
Rada jednogłośnie, 15 głosami „za”,  przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Podsumowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
    na terenie gminy. 
5. Podjęcie uchwały: 
   a/ w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów –  
      Olesno – uchwała Nr XXX/246/2014; 
   b/ w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwrotu zasiłków celowych i na ekonomiczne  
      usamodzielnienie – uchwała Nr XXX/247/2014; 
   c/ w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków  
      poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów  
      – uchwała Nr XXX/248/2014; 
   d/ w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  uzyskania pomocy  
      w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  
      dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – uchwała  
      Nr XXX/249/2014; 
   e/ w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki „Dożywianie dzieci 



      i uczniów” na lata 2014 – 2020 – uchwała Nr XXX/250/2014; 
   f/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” – uchwała  
      Nr XXX/251/2014;   
   g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – uchwała Nr XXX/252/2014; 
   h/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
      Nr XXX/253/2014; 
   i/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych  
      na fundusz sołecki – uchwała Nr XXX/254/2014. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie sesji.  
 
Wójt gminy Andrzej Pyziak  powiedział, że w dniu 18 grudnia 2013 roku w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie odbyła się gala podczas  której  rozdano nagrody konkursu CHAIN 
REACTION na najlepszą konstrukcję „Reakcji łańcuchowej”. Gośćmi specjalnymi 
wydarzenia byli: Profesor Monika Michel z Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Dr Dirk 
Elvermann, Prezes Zarządu BASF Polska Sp. z o.o. oraz Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum 
Nauki Kopernik. Konkurs przeznaczony był dla uczniów w wieku 14-18 lat. W konkursie 
zaprezentowano aż 36 filmów, prezentujących działanie konstrukcji spośród 9 krajów 
europejskich, w których przeprowadzany był konkurs. Decyzją profesjonalnego jury, 
zwycięzcą konkursu został zespół „Chemioglobina” z Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja 
Wajdy w Rudnikach. Członkowie zwycięskiego zespołu otrzymali atrakcyjne nagrody – 
nowoczesne tablety  a szkoła otrzymała wyposażenie laboratorium – dygestorium firmy Pol-
Lab, a jako nagrodę dodatkową, lekcję w laboratorium chemicznym w Centrum Nauki 
Kopernik. Powiedział, że Gmina także postanowiła docenić osiągnięcia uczniów  
i nauczycieli. 
Zasady konkursu omówiła opiekunka zespołu Sabina Zaręba.  
Kolejno prowadzone prace nad doświadczeniami i przygotowaniem filmu omówili uczniowie 
gimnazjum. 
Nagrody dla uczniów i opiekunów zespołu wręczyli wójt Andrzej Pyziak i przewodniczący 
rady Edward Gładysz. 
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu nr XXIX/2013 sesji rady gminy , która odbyła się w dniu  18 grudnia 
2013 roku nie zgłoszono. 
Protokół  Nr XXIX/2013 został przyjęty jednogłośnie -15 głosami „za”. 
 
 
Ad pkt 4  -  podsumowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  
                    komunalnymi 
Przedstawiona została prezentacja multimedialna systemu funkcjonowania gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Rudniki.  Prezentację omówiła inspektor Urzędu 
Gminy Beata Nowakowska – Fałat. 
Wójt gminy Andrzej Pyziak na bieżąco uzupełniał wypowiedzi p. Nowakowskiej-Fałat. 
Radny Owczarek zapytał, czy folia po kiszonce to jest tworzywo sztuczne? 
Pani Apolonia Klepacz powiedziała, że mówiąc o gospodarce odpadami mówimy o odpadach 
komunalnych, wytworzonych w gospodarstwie domowym, folia po kiszonce jest odpadem 
wytworzonym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osoba musi ten problem 
rozwiązywać sama. Powiedziała, że były organizowane akcje zbierania folii i worków po 
nawozach oraz opon. 



Wójt Andrzej Pyziak powiedział, gmina organizowała zbiórkę opon, worków, a zebrane  
odpady poszły jako paliwo alternatywne, stwierdził, że rolnik prowadzący działalność 
rolniczą też jest przedsiębiorcą i musi pozbywać się odpadów z działalności we własnym 
zakresie. 
Pani Apolonia Klepacz poinformowała o kosztach poniesionych przez firmę Remondis, 
związanych z reformą gospodarki odpadami m.in. na pojemniki. Powiedziała, że 
największym problemem z odpadami jest problem z poziomem odzysku: odpadów 
zmieszanych w okresie zimowym jest bardzo dużo /mieszkańcy dają do koszy popiół/, 
odpady suche – poziom odzysku jest dobry. 
Radny Owczarek zapytał, czy elektrownia płaci firmie Remondis za odpady? 
Pani Klepacz Apolonia odpowiedziała, że firma ma płacone za odpady, a koszty się bilansują, 
finansowanie jest bardzo skomplikowane. 
Przewodniczący rady zapytał, jaka jest różnica między odpadem komunalnym do dalszej 
obróbki, a odpadem alternatywnym? 
Pani Joanna Mokrzycka powiedziała, że odpady komunalne /tworzywa sztuczne/ są drobne, 
odpady alternatywne to to m.in. opony, folie, worki, ale nie wszystkie idą do dalszej obróbki. 
Przewodniczący rady zapytał, co będzie dalej z zadłużeniem mieszkańców a odpady? 
Wójt powiedział, że egzekucję miały prowadzić urzędy skarbowe, ale Minister Finansów 
obowiązek ten przekazał do gmin. Stwierdził, że zawsze jest pewien margines nieściągalności 
przy wszystkich opłatach i podatkach, ale windykacja należności jest przez gminę 
prowadzona na bieżąco. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Wójt podziękował pracownikom urzędu za wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami. 
Przewodniczący rady podziękował przedstawicielom firmy Remondis za udział  
w posiedzeniu rady. 
 
Ad pkt 5 
a/ utworzenie Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie utworzenia 
Stowarzyszenia Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia 
Stowarzyszenia Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXX/246/2014 w sprawie utworzenia 
Stowarzyszenia Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno została podjęta 
jednogłośnie. 
 
b/ uchylenie uchwały w sprawie zwrotu zasiłków celowych i na ekonomiczne    
    usamodzielnienie  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach Danuta Zając powiedziała, 
że zmieniła się ustawa o pomocy społecznej, obowiązująca uchwała rady stała się 
bezprzedmiotowa, dlatego jest uchylana. 
Uwag zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie zwrotu zasiłków celowych i na ekonomiczne usamodzielnienie nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie zwrotu zasiłków celowych i na ekonomiczne usamodzielnienie. 
Głosowało 15 radnych. 



Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXX?247/2014 w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie zwrotu zasiłków celowych i na ekonomiczne usamodzielnienie została podjęta 
jednogłośnie. 
 
c/ uchylenie uchwały w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków poniesionych na  
   świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów  
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań 
własnych na dożywianie uczniów  nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w 
ramach zadań własnych na dożywianie uczniów. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXX/248/2014 uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w 
ramach zadań własnych na dożywianie uczniów została podjęta jednogłośnie. 
 
d/ podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do  uzyskania pomocy  
   w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  
   dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Zając uzasadniła podwyższenie 
kryterium dochodowego. 
Radna Klimas zapytała, czy podwyższenie kryterium dochodowego obejmuje także zasiłki 
celowe? 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że tak, ale kryterium zostało 
określone w rozporządzeniu. 
Radca prawny Wiesława Borowiec stwierdziła, że program dożywiania realizowany był 
zgodnie z przepisami ustawy, obecnie obowiązuje rozporządzenie, dlatego niezbędne jest 
podjęcie uchwały przez gminy. 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do  uzyskania pomocy w ramach realizacji 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXX/249/2014 w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do  uzyskania pomocy w ramach realizacji 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 została podjęta jednogłośnie. 
 
 



e/ przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudniki „Dożywianie dzieci i uczniów”  
   na lata 2014 – 2020 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
programu osłonowego Gminy Rudniki „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014 – 2020 
nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę przyjęcia programu 
osłonowego Gminy Rudniki „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014 – 2020 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   - 15 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXX/250/2014 przyjęcia programu 
osłonowego Gminy Rudniki „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014 – 2020 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
f/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” 
Proponowane zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” omówił 
skarbnik gminy Jan Polak. 
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwał 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 XXX/251/2014 w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2014 roku” została podjęta jednogłośnie. 
 
g/ zmiana budżetu gminy na 2014 rok 
Radna Klimas zapytała, dlaczego jest tak duże zwiększenie wydatków w § 3 dział 758 
uchwały? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że  
w dwóch szkołach zawyżono liczbę uczniów, przyznaną zawyżoną kwotę subwencji za 2013 
rok należy oddać do Ministerstwa. 
Radny Szczerba zapytał, jaki był powód pomyłki? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz odpowiedziała, że 
pomyłka dotyczyła uczniów niepełnosprawnych. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że sprawa błędu była omawiana na spotkaniu z dyrektorami 
szkół, gdyż jest to ewidentny błąd dyrektora szkoły, błąd został wychwycony przez gminę  
i zgłoszony do ministerstwa, dlatego nie ma naliczonych odsetek karnych, różnicę jednak 
należy oddać. 
Przewodniczący rady powiedział, że zwiększane są środki na zakup sprzętu – co będzie 
kupowane? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz odpowiedziała, że jest 
realizowany projekt, są to wyodrębnione środki na zakup sprzętu elektronicznego do szkoły. 
Innych zapytań 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 XXX/252/2014 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 
 
h/ 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 zmieniającą 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 Nr XXX/253/2014 zmieniająca uchwałę  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
i/ fundusz sołecki 
Radna Klimas – omówić zasady tworzenia funduszu sołeckiego. 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że fundusz sołecki w gminie wynosi ok. 300 tys. 
złotych, wysokość funduszu w poszczególnych sołectwach uzależniona jest od liczby 
mieszkańców, sołectwo nie może wykorzystać środków na dowolny cel, mogą to być tylko 
zadania należące do gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. 
Przewodniczący rady zapytał, jak z funduszem sołeckim radzą sobie inne gminy? 
Wójt odpowiedział, że uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki posiada niecałe 
50% gmin w Polsce, są problemy, gdyż nie każde zadanie może być finansowane z funduszu 
sołeckiego. 
Przewodniczący rady powiedział, że w przygotowanym projekcie uchwały są dwa warianty, 
że rada wyraża i nie wyraża zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, dlatego należy podjąć 
decyzję. Powiedział, że w pierwszej kolejności głosowany będzie wariant, że rada wyraża 
zgodę, jeżeli nie zostanie przegłosowany, będzie głosowanie nad uchwałą , że rada nie wyraża 
zgody na utworzenie funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wariant „Wyraża zgodę”. 
Głosowało 15 radnych. 
Wynik głosowania: za   -   0 głosów 
   przeciw  - 15 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Wariant odrzucono. 
Przewodniczący rady 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 
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała Nr XXX/254/2014 w sprawie rozstrzygnięcia  
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki została 
podjęta jednogłośnie – rada nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego. 
 
 
 



Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 
powiedziała, że zmieniła się ustawa o systemie oświaty i zmieniły się zasady naboru do szkół 
i przedszkoli. Omówiła zasady naboru. Stwierdziła, że w przedszkolach planuje się 250 
miejsc, obowiązek przedszkolny realizować będzie 263 dzieci, miejsc zabraknie. 
Przewodniczący zapytał, jak będzie potwierdzane miejsce zamieszkania dziecka? 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach Elżbieta Ciszkiewicz 
posiedziała, że będzie sprawdzana obecność dziecka w miejscu zamieszkania przez 
dzielnicowego. 
Wójt Andrzej Pyziak przekazał radzie następujące informacje: 
- od dwóch lat gmina stara się sprzedać budynek po przedszkolu w Dalachowie, nie ma  
  nabywcy, dlatego zaproponował radnym pozyskanie środków od Wojewody Opolskiego na  
  remont budynku dla repatriantów, w budynku można zrobić cztery mieszkania, potrzebna  
  jest jednak opinia rady; 
- jest odzew na uwagi skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Opolu, w dniu  
  13 lutego odbyło się spotkanie, poprawki mają być zrobione do 30 czerwca 2014 roku; 
- odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, na którym była także mowa o remoncie  
  drogi krajowej nr 42 w m. Julianpol. 
Radny Owczarek powiedział, że mieszkańcy Jaworzna i Julianpola wystosują stosowne 
pisma, jeżeli nie będzie nic robione droga będzie blokowana. 
Wójt odpowiedział, że remont drogi nie zależy od gminy, jest wiele spraw, na które gmina nie 
ma wpływu. 
Wójt powiedział, że gmina nie otrzymała środków na remont drogi na Mirowszczyznę, 
obecnie należy określić, co będziemy robić. Przekazał informację o wykonanych w 2013 roku 
inwestycjach. 
Radny Szczerba zapytał, czy będzie remontowana droga w Jaworznie? 
Wójt odpowiedział, że złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 
Radna Szczęsna – Kałwak  zapytała, co z drogą w Dalachowie? 
Wójt powiedział, że wniosek o dofinansowanie został złożony, należy czekać. 
Radny Rychel zaprosił do udziału w turnieju o puchar Prezesa LZS w piłce siatkowej, który 
odbędzie się 15 marca i poprosił o rozpropagowanie informacji o turnieju wśród 
mieszkańców. 
Przewodniczący rady przypomniał radnym o turnieju powiatowym radnych, który odbędzie 
się w dniu 1 marca 2014 roku w Radłowie – zgłoszono udział 12 radnych. 
Radna Klimas zapytała, czy zostały zakupione wiaty przystankowe i kiedy będą montowane? 
Wójt odpowiedział, że wiaty zakupiono, montowane będą przez producenta. 
Sołtys wsi Julianpol – zgłosić naprawę linii telefonicznej /wisi na drodze/. 
Sołtys wsi Faustianka wystąpił o udrożnienie przepustu na drodze gminnej oraz o wykonanie 
tabliczek z numerami posesji /czerwone. 
Wójt odpowiedział, że właściciel dba o oznaczenie posesji. 
Zastępca wójta Iwona Napieraj poinformowała radnych i sołtysów o nagrodzie, którą 
otrzymała gmina w konkursie „Przyjazna Wieś”, za przebudowę biblioteki. publicznej  
w Rudnikach. 
Przewodniczący rady odczytał pismo od Państwa Śleziaków z Mirowszczyzny, które 
wpłynęło do rady o położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, dojazdowej do 
zakładu. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
 



 
Ad pkt 7 
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz 
zamknął sesję o godzinie 1505 wypowiadając formułę „Zamykam XXX sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
Protokołowała: 
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


