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Protokół nr 53/22 

z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rudziniec 

 

  

Data i czas posiedzenia: 27.09.2022 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 15 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   

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Maria 

Wymysło 

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

Sołtys sołectwa Rudno - Bernadeta Fitzke 

Protokolant – Katarzyna Janocha   

 

4 przedstawicieli Rady Rodziców w Rudnie 

Mieszkanka sołectwa Chechło 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą  w Pławniowicach  

 

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. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie                         

o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową                   

w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie                         

o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową                    

w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. 



2 
 

6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej                            

w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach                   

o strukturze klas I – III. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego  

w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby.                          

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej 

rady gminy.  

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 

10. 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. 

11. Przedstawienie wniosku pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu                   

z siedzibą w Pławniowicach.  

12. Omówienie przebiegu prac nad studium zagospodarowania przestrzennego.  

13. Sprawy bieżące. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem 

przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem 

przedszkolnym, który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

 

Radny S. Kałuża przedstawił wnioski zgłoszone na posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Sportu w dniu 23 sierpnia 2022 r. I tak: 

- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze klas 

I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie o strukturze klas               

I – III wraz z oddziałem przedszkolnym; 

- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pławniowicach                         

o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas I – III; 

- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach 

poprzez przeniesienie jego siedziby.                          

 

Wójt Gminy przedstawił analizę statystyczną oraz ekonomiczną stanowiącą warunek 

działania placówek oświatowych na terenie gminy w związku z wprowadzoną przez rząd 

reformą oświatową. Dodał, że gmina sukcesywnie przygotowuje się reformy, która 

ostatecznie zacznie obowiązywać najpóźniej 1 września 2023 r. Zwrócił uwagę, że rok 2022 

przyniósł obcięcie subwencji oświatowej ze względu na j. niemiecki, obcięcie dochodów 

gminy ze względu na obniżony PIT i podwyżki opłat za opał i prąd, podwyżki opłat za 

wszelkiego rodzaju usługi. Dodał, że gmina nie ma funduszy na wydatki bieżące, a wydatki 

bieżące to utrzymanie szkół, co przy obecnej sieci szkół jest bardzo kosztowne. 

Poinformował, że w chwili obecnej gmina jest "pod ścianą" i nie ma możliwości utrzymania 

szkół w dotychczasowym zakresie. Następnie zwrócił uwagę, że nie planuje się likwidacji 

szkół, a danie szansy nauki najmłodszym, w tym przedszkolakom jak najbliżej miejsca 

zamieszkania, a starszym uczniom możliwość nauki w normalnych klasach. Poinformował 

również, że odbyło się spotkanie z zarządem stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Chechle, 
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gdzie przedstawiona została sytuacja finansowa gminy oraz przedstawiona propozycja, aby 

szkoła w Chechle była szkołą z klasami I-III, podobnie jak inne szkoły. Poinformował, że 

zgodnie z wnioskiem z dnia 31 maja 2022 r. zostały przygotowane na dzisiejsze posiedzenie 

stosowne projekty uchwał. Następnie przedstawił jak kształtowałaby się sieć szkół na dzień  

1 września 2023 r.  Poinformował, że koszt każdego oddziału przedszkolnego to co najmniej 

180 000 zł rocznie. Dodał, że planowane oszczędności powinny być już w pierwszym roku 

czyli w 2023, jednak nie wiadomo czy Rząd RP wywiąże się z zobowiązania i zabezpieczy 

fundusze na odprawy nauczycieli. Chodzi o oszczędności na przyszłość rzędu 1,8 mln zł  

w skali pełnego roku, tj. 5 oddziałów mniej w naszych szkołach i 5 oddziałów w szkole                

w Chechle. Następnie omówił projekt uchwały. 

Radna M. Stochaj odniosła się do tematu przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie              

w szkołę o strukturze klas I-III. Zwróciła uwagę, że rada rodziców i rada pedagogiczna ze 

szkoły w Rudnie w przeciwieństwie do Pławniowic oraz Byciny nie wyraziły pozytywnej 

opinii co do szkoły o strukturze klas I-III. Ponadto zgodnie z zapewnieniem, to każda ze szkół 

miała zdecydować, czy będzie to struktura I-III, czy I-IV. Podkreśliła, że w przypadku kiedy 

szkoła w Rudnie będzie szkołą o strukturze klas I-III nie wpłynie to na żadne oszczędności, 

gdyż powstanie konieczność utworzenia dodatkowych oddziałów w szkole w Rudzińcu.      

 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnej, zwracając uwagę, iż nieprawdą jest, że 

zmniejszenie struktury klas do I-III w szkole w Rudnie nie przyniesie żadnych oszczędności.  

 

Na posiedzenie przybyła radna A. Bucher.  

 

Radna M. Stochaj wystąpiła z zapytaniem, w jaki sposób Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Chechło zostanie poinformowane o strukturze klas I-III. 

 

Wójt Gminy poinformował, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło zostało 

poinformowane na spotkaniu o planowanej strukturze klas I-III w Szkole Podstawowej                  

w Chechle. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w tym zakresie, to gmina ma 6 miesięcy na 

wypowiedzenie umowy. Zwrócił uwagę, że największe oszczędności przyniesie zmniejszenie 

struktury klas w szkole w Chechle, gdyż obecnie liczy ona 8 klas.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie 

projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie                        

o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie                    

o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym w przedstawionej wersji. 

  

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 12  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych.  

     
Następnie Wójt Gminy przedstawił ustalenia z przeprowadzonego dialogu technicznego na 

temat rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie.  

 

Ad 5 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem 
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przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem 

przedszkolnym, który stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 6 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę 

Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas I – III, który stanowi zał. nr 5 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 7 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego 

siedziby, 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 

rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy, który stanowi zał. nr 7 

do nin. protokołu. 

 

Radna A. Bucher przedstawiła wniosek zgłoszony na posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji w dniu 8 września 2022 r. I tak: 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła z wnioskiem o nie uwzględnienie petycji                 

z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na 

czas nieoznaczony, który stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 10 

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 9 do nin. protokołu. 
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Wójt Gminy omówił projekt uchwały.    

 

Radny M. Strójwąs zwrócił uwagę, że w OSP Słupsko wykonana miała zostać 

termomodernizacja, a teraz mowa jest o przebudowie budynku. 

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z zapytaniem, skąd wzięła się rozbudowa budynku OSP 

Słupsko, skoro mowa była o termomodernizacji budynku. Następnie przedstawiła wniosek 

zgłoszony na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy w dniu 6 września  

2022 r. I tak: 

- Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Gminy wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie                      

w budżecie gminy na 2022 rok środków finansowych w wysokości 100 000 zł na wykonanie 

ogólnodostępnego parkingu w sołectwie Bycina. 

 

Radny J. Lisok wystąpił z zapytaniem, dlaczego ogłoszony został przetarg na rozbudowę 

budynku OSP w Słupsku, skoro mowa była o termomodernizacji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że na poprzednim wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji Rady Gminy przedstawił zakres prac, który ma zostać wykonany.  

 

Wójt Gminy wyjaśnił z czego wynika, iż obecnie mowa jest o rozbudowie budynku OSP 

Słupsko, kiedy początkowo mowa była o termomodernizacji tego budynku.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z wnioskiem o wycofanie z projektu uchwały kwoty  

220 000 zł przeznaczonej na rozbudowę budynku remizy OSP w Słupsku. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o wycofanie z projektu uchwały kwoty 220 000 zł przeznaczonej na rozbudowę 

budynku remizy OSP w Słupsku. 

  

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 5  głosów  

Przeciw – 9 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 15 radnych.  

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia wniosku pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 15  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych.  
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Pracownik OPS Rudziniec przedstawił wniosek Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 

podwyższenie wynagrodzeń, który stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu.     

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

mieszkance sołectwa Chechło. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 11  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 3 głosy, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Mieszkanka sołectwa Chechło przedstawiła z jakich źródeł mogłyby zostać sfinansowane 

podwyżki wynagrodzeń dla pracowników OPS. Ponadto zwróciła uwagę na wysokość 

wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do pracowników 

Urzędu Gminy. 

 

Wójt Gminy dodał, że pracownicy OPS powinni otrzymać podwyżkę wynagrodzenia. Jednak 

należałoby się zastanowić nad jej wysokością i wziąć pod uwagę pracowników innych 

jednostek. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

wniosek o przekazanie wniosku pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu             

z siedzibą w Pławniowicach do Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy w celu omówienia.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 14  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 15 radnych. Jeden radny nie oddał głosu. 

 

Ad 12 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia przebiegu prac nad studium 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 

omówiła przebieg prac nad studium zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiła tereny, 

które wprowadzone zostały do studium. Poinformowała, że projekt studium został przesłany 

do zaopiniowania. Opinie nie są wiążące. Jednak do uzgodnień należy się już stosować. 

Dodała, że na etapie uzgodnień wystąpił problem z Urzędem Marszałkowskim, który stoi na 

stanowisku, że wprowadzonych zostało zbyt dużo terenów inwestycyjnych.  

 

Radna K. Lukoszek wystąpiła z wnioskiem o wycofanie terenu inwestycyjnego w Ligocie 

Łabędzkiej.  

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 2  głosy  

Przeciw – 12 głosów 

Wstrzymuję się – 1 głos, 
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w obecności 15 radnych.  

 

Rada Gminy zajęła stanowisko o wycofanie ze studium uwarunkowań terenu pod obwodnicę 

na wysokości miejscowości Niewiesze oraz Bycina. 

 

Rada Gminy zajęła stanowisko o wycofanie ze studium uwarunkowań terenu inwestycyjnego 

w sołectwie Bycina. 

 

Rada Gminy zajęła stanowisko o wycofanie ze studium uwarunkowań terenu inwestycyjnego 

naprzeciwko skate parku w Rudzińcu. 

 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 

przedstawiła dalszą procedurę dotyczącą prac nad studium uwarunkowań.  

 

Mieszkanka sołectwa Chechło wystąpiła z zapytaniem, czy mieszkańcy zostali 

poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosków dotyczących przekształcenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową. 

 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 

wyjaśniła, że informowaniu mieszkańców o sposobie rozpatrzenia wniosków służy wyłożenie 

studium uwarunkowań do publicznego wglądu. Zwróciła uwagę, że w tym przypadku nie ma 

korespondencji do indywidualnych osób, gdyż nie stosuje się procedury KPA.  

 

Ad 13 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy poruszył sprawę Szkoły Podstawowej w Chechle. Poinformował, że w sytuacji 

kiedy nie dojdzie do porozumienia ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło 

w sprawie struktury klas I-III w Szkole Podstawowej w Chechle, jedynym rozwiązaniem 

będzie wypowiedzenie umowy. Zwrócił uwagę, że rozwiązane umowy jest równoznaczne               

z przejęciem szkoły. Podkreślił, że zmiana struktury klas w tej szkole na I-III powoduje 

bardzo duże oszczędności, gdyż obecnie jest to szkoła 8-klasowa.  

 

Mieszkanka sołectwa Chechło odniosła sie do informacji Wójta Gminy. Zwróciła uwagę, że 

w chwili obecnej na terenie gminy działają dwie szkoły 8-klasowe, tj. Rudziniec oraz Chechło 

i nie można porównywać tych obiektów. Podkreśliła, że szkoła w Chechle jest jedyną 

placówką oświatową na terenie gminy, która miała już kilkukrotnie zmniejszany plan 

finansowy. Dodała, że na zmianie struktury do klas I-III w szkole w Chechle, gmina nie zyska 

żadnych oszczędności. Ponadto do szkoły w Chechle z budżetu gminy nie dopłaca się więcej 

niż do pozostałych szkół.  

 

Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy o zajęcie stanowiska w sprawie Szkoły 

Podstawowej w Chechle. Następnie nawiązał do trudnej sytuacji finansowej gminy.  

 

Mieszkanka sołectwa Chechło wystąpiła z wnioskiem o przekazanie informacji w obszarze 

zmiany planów finansowych wszystkich szkół Gminy Rudziniec na przestrzeni ostatnich  

10 lat. 
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Następnie Skarbnik Gminy omówił sytuację finansową gminy. Zwrócił uwagę, że sytuacja 

finansowa naszej gminy jest naprawdę zła. Budżet gminy na przyszły rok nie równoważy się. 

Dodał, że wpływ na to mają cztery obszary, tj. oświata, śmieci, transport oraz administracja.  

 

Radny M. Strójwąs zwrócił uwagę, że można by pozostawić 4 szkoły zbiorcze, a pozostałe 

zlikwidować.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że oprócz szkół mamy również przedszkola. Dodał, że nie 

planuje się likwidacji szkół a jedynie obniżenie ich struktury i zapewnienie miejsc dla dzieci 

w oddziałach przedszkolnych.  

 

Radny M. Strójwąs zwrócił uwagę, że jeśli szkoła w Chechle zostanie przekształcona                    

w szkołę o strukturze klas I-III i pozostanie prowadzona przez stowarzyszenie, to nie będzie       

w stanie się utrzymać. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu dotyczącego Szkoły Podstawowej w Chechle 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o upoważnienie Wójta 

Gminy do wypowiedzenia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Chechło. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 7  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 4 głosy, 

w obecności 15 radnych. Dwóch radnych nie oddało głosu. 

 

Radna M. Stochaj wystąpiła z zapytaniem, która firma prowadziła dialog techniczny  

w sprawie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie.  

 

Mieszkanka sołectwa Chechło w związku z opublikowanym wystąpieniem pokontrolnym, 

wystąpiła z wnioskiem o przekazanie informacji oraz szacunku w zakresie tego, ile gmina 

straciła w związku z brakiem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego mienia 

Gminy Rudziniec. 

 

Ad 14 

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 


