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 Protokół nr 49/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 31.05.2022 r., godz. 15.30   

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szołtysik  

  

Komisja odbyła się w hybrydowym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy                           

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

Ad 1,2  

Przewodniczący  Rady  Gminy  otworzył  posiedzenie  i  przystąpił  do  sprawdzenia  

kworum. Oświadczył, że w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady Gminy wynoszącego 14 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu.  

  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:  
Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof Obrzut   

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Dyrektor ZBGKiM w Rudzińcu - Krzysztof Szolich 

Kierownik Referatu Inwestycji - Izabela Buchała 

Inspektor ds. oświaty - Brygida Gomolla 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach - Dorota Styś 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie – Ewa Dohrmann 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pławniowicach - Beata Jesionek 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszowie - Anna Czarny 

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bycinie - Irena Kasprzak 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle - Regina Wieczorek 

Przedstawiciele Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze 

Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bycinie, Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Pławniowicach oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie 

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

porządku obrad, który stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu.  

  

Do porządku obrad nie wprowadzono żadnych zmian. 

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 
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3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Omówienie reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy Rudziniec.  

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec                  

z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rudziniec na rok 2022 i lata następne. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 

z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk 

strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych 

w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec  

nr XLIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania 

z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków  ratowników Ochotniczych Straży  Pożarnych  Gminy Rudziniec, za udział 

w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki  

i soboty przez rolników i ich domowników. 

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Pławniowice. 

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Rudno. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł 

ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec                   

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok 

szkolny 2021/2022. 

15. Sprawy bieżące. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia reorganizacji sieci szkół na terenie 

Gminy Rudziniec.  

 

Wójt Gminy poinformował, że sieć szkół na terenie gminy była już wielokrotnie analizowana 

przez Radę Gminy. Dodał, że wprowadzona przez Rząd RP reforma oświaty nie jest 

korzystna finansowo dla takich szkół jakie funkcjonują na terenie naszej gminy. 

Poinformował, że gmina sukcesywnie przygotowuje się do reformy oświaty, która najpóźniej 

zacznie obowiązywać od 1 września 2023 r. Przedstawił jakie dotychczas zostały poczynione 

ustalenia co do struktury szkół na terenie naszej gminy, a także jakie inwestycje zostały 

zrealizowane, bądź są planowane do realizacji w szkołach. Poinformował, że 2022 r. 

przyniósł obcięcie subwencji oświatowej, podwyżki opłat za opał, prąd orz wszelkiego 

rodzaju usługi. Poinformował, że gmina nie ma środków na wydatki bieżące, a wydatki 

bieżące to utrzymanie szkół. W porównaniu do innych gmin, na terenie naszej gminy 

funkcjonuje bardzo dużo szkół. Ponadto utrzymywane są szkoły z klasami liczącymi czterech 

uczniów. Zwrócił uwagę, że gmina nie jest w stanie utrzymać szkół w planowanym zakresie, 

w tym nawet z klasami I-IV. Podkreślił, że podział na szkoły z klasami I-III jest jak 
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najbardziej naturalny i co najważniejsze ekonomicznie uzasadniony. Ponadto szkoły                       

w niepełnej strukturze pozwoliłyby na zapewnienie miejsca dla wszystkich przedszkolaków, 

gdzie wiemy, że występuje problem w tym zakresie. Ponadto poinformował o spotkaniu, 

które odbyło się z Zarządem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło, gdzie 

przedstawiono propozycję, aby szkoła w Chechle była szkołą z klasami I-III. Przedstawił 

ustalenia, które poczyniono na spotkaniu. Kolejno omówił jak kształtowałyby się placówki 

oświatowe po dniu 1 września 2023 r. Zwrócił uwagę, że oprócz wydatków związanych                    

z utrzymaniem szkół, jest wiele innych.  

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkance sołectwa Chechło.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw –0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. 

 

Mieszkanka sołectwa Chechło ustosunkowała sie do wypowiedzi Wójta Gminy. Zwróciła 

uwagę na koszt utrzymania szkół prowadzonych przez samorząd oraz szkoły prowadzonej 

przez stowarzyszenie. Kolejno ponowiła swoją propozycję dotyczącą podjęcia się 

prowadzenia szkoły jako osoba fizyczna lub też jako stowarzyszenie. Poinformowała  

o zamiarze zorganizowania spotkania z dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  

w Rudnie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach oraz Szkoły Podstawowej  

w Bycinie.  

 

Na posiedzenie przybyła radna A. Bucher. 

 

Radna M. Stochaj poinformowała, że szkoła w Rudnie nie jest zainteresowana 

prowadzeniem jej przez stowarzyszenie.  

 

Mieszkanka sołectwa Chechło wystąpiła z zapytaniem, czy Szkole Podstawowej w Chechle 

zostanie wypowiedziana umowa.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Chechle, która 

prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło. Poinformował, 

że zgodnie z zawartą umową, może ona zostać wypowiedziana za 6 - miesięcznym okresem 

wypowiedzenia.   

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkance sołectwa Rudno.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 15  głosów  

Przeciw –0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych      

 

Mieszkanka sołectwa Rudno zwróciła uwagę, że mieszkańcy wypowiedzieli się już co do 

struktury organizacyjnej szkoły, gdzie podjęto decyzję o strukturze organizacyjnej z klasami 
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I-IV, a teraz znowu wprowadzana jest zmiana. Poformowała, że rodzice nie zgadzają się, aby 

szkoła w Rudnie, była szkołą ze struktura organizacyjną z klasami I-III. Ponadto rodzice 

zwrócili się o utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Rudnie.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w 2022 r. zmieniła się sytuacja i w budżecie gminy nie ma 

wystarczających środków finansowych. Ponadto zwrócił uwagę, że w przypadku, gdy szkoła 

w Rudnie będzie szkołą ze strukturą organizacyjną z klasami I-IV zabraknie miejsca na 

utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkance sołectwa Rudno.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw –0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Mieszkanka sołectwa Rudno zwróciła uwagę, że 17 dzieci z Rudna nie zostało przyjętych 

do przedszkola z uwagi na brak miejsc.  

 

Radna M. Stochaj zwróciła uwagę, że gmina otrzymała dofinansowanie na rozbudowę 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego do 4-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 

dwuoddziałowego przedszkola.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkance sołectwa Rudno.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw –0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Mieszkanka sołectwa Rudno zwróciła uwagę na problem braku wolnych miejsc  

w przedszkole w Rudnie. W związku z powyższym wystąpiła z zapytaniem, czy nie można by 

rozważyć otwarcie tymczasowego dodatkowego oddziału przedszkolnego w Rudnie.  

 

Wójt Gminy poinformował, że w roku szkolnym 2022/2023 nie ma najmniejszej szansy na 

utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Rudnie.  

 

Radna M. Stochaj wystąpiła z wnioskiem o otwarcie dodatkowego oddziału przedszkolnego 

w miejscu pustych lokali mieszkalnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudnie, po 

uprzedniej weryfikacji możliwości technicznych. 

 

Radny T. Falfasiński opuścił posiedzenie. 

 

Na zadane w trakcie omawiania reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy Rudziniec 

zapytania, radnym została udzielona odpowiedź.  
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Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok, który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Przedstawił planowane do realizacji inwestycje. 

Informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o dalszą realizację zadania polegającego na wykonaniu kontenerów na boisku 

sportowym w Poniszowicach. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 10  głosów  

Przeciw – 1głos 

Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 14 radnych. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wykonanie koncepcji budowy remizy strażackiej w Bojszowie poprzez 

"doklejenie" nowego obiektu do budynku przy ul. Kościuszki 22 w Bojszowie. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne, który 

stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Rudziniec, który stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie 
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Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice, który 

stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o wykreślenie trenu przy ul. Leśnej o kształcie 

trójkąta jako miejsca postojowego. Następnie wystąpił z wnioskiem o podwyższenie opłaty za 

wjazd i postój w strefie P1 dla motocykli do kwoty 7 zł. Wystąpił również z wnioskiem                     

o przygotowanie zmiany regulaminu na kolejne wspólne posiedzenie stałych komisji Rady 

Gminy.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wykreślenie trenu przy ul. Leśnej o kształcie trójkąta jako miejsca postojowego.  

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 1  głos  

Przeciw – 12 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o podwyższenie opłaty za wjazd i postój w strefie P1 dla motocykli do kwoty 7 zł.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 7  głosów  

Przeciw – 4 głosy 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o przygotowanie zmiany regulaminu na kolejne wspólne posiedzenie stałych komisji 

Rady Gminy.  

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 1  głos  

Przeciw – 12 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  ratowników Ochotniczych 

Straży  Pożarnych  Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu, który stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 
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Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników, który stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice, który stanowi zał. nr 10 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 12 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno, który stanowi zał. nr 11 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 13 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie 

kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy 

Rudziniec, który stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 14 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2021/2022, który stanowi zał. nr 13 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 15 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 
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Wójt Gminy omówił sprawę zawieszenia kursów autobusowych z uwagi na uruchomienie 

linii metropolitalnej. Kolejno przedstawił pismo OSP Widów w sprawie dofinansowania do 

zakupu akumulatorowego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego.  

 

Radny J. Lisok wystąpił z wnioskiem o rozeznanie kosztu zakupu zestawu ratownictwa 

technicznego lekkiego, średniego oraz ciężkiego z rozbiciem na zestaw mechaniczny                 

i akumulatorowy. Zwrócił uwagę, że być może dla jednostki wystarczający byłby zakup 

średniego sprzętu za niższą kwotę.         

 

Radna E. Sztyrc przedstawiła wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa w dniu w 25 maja 2022 r. I tak Komisja ds. Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie dokumentacji do wyregulowania                        

i wyczyszczenia Lisiego Potoku na odcinku od ul. Cichej do parku w Rudzińcu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przygotowanie 

dokumentacji do wyregulowania i wyczyszczenia Lisiego Potoku na odcinku od ul. Cichej do 

parku w Rudzińcu.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 9  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 4 głosy, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Mieszkanka sołectwa Chechło wystąpiła z wnioskiem o podjęcie interwencji w związku  

z wywożeniem osadów w sołectwie Chechło. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przygotowanie projektu 

uchwały ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I-III w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Rudnie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pławniowicach oraz Szkole 

Podstawowej w Bycinie. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o otwarcie dodatkowego 

oddziału przedszkolnego w miejscu pustych lokali mieszkalnych przy Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Rudnie, po uprzedniej weryfikacji możliwości technicznych.  

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 2  głosy  

Przeciw – 9 głosów 

Wstrzymuję się – 2 głosy, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 
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Radna E. Sztyrc wystąpiła z wnioskiem o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gliwicach w sprawie zabezpieczenia środków na wykoszenie rowu przy  

ul. Strażackiej w Poniszowicach.  

 

Radna M. Stochaj zwróciła uwagę na konieczność przygotowania pisemnej opinii, czy  

w sytuacji kiedy podjęta zostanie uchwała o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III 

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudnie, nie zostanie zablokowana możliwość 

korzystania z dofinansowania na rozbudowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnym w Rudnie.  

Kolejno wystąpiła z wnioskiem o rozeznanie możliwości posadowienia kontenera dla 

utworzenia oddziału przedszkolnego w Rudnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o rozeznanie możliwości 

posadowienia kontenera dla utworzenia oddziału przedszkolnego w Rudnie.  

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 1  głos  

Przeciw – 11 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 14 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 11 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym 

za udział.  

  

Na tym posiedzenie zakończono.  

   

Na tym protokół zakończono.   

  

Integralną  część  niniejszego  protokołu  stanowi  płyta  z  nagraniem  obrad  wspólnego 

posiedzenia stałych komisji Rady Gminy.  

  

 

   

............................................          ……………........................................................              

Data i podpis protokolanta                                 data i podpis Przewodniczącego Rady Gminy 
 

 


