
Uchwała nr …  

Rady Gminy Rudziniec 

 

z dnia … października 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu 

Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym         

(tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 15 ust. 3 pkt 1, art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. 

zm.) 

Rada Gminy Rudziniec  

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w następującej wysokości:  

 

1) do kosztów utrzymania 1 m
2
 powierzchni użytkowej pustostanów wchodzących w 

zasób komunalny Gminy Rudziniec w wysokości 1,28 zł/rok; 

 

2) do kosztów utrzymania 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokali użytkowych, 

stanowiących zasób komunalny Gminy Rudziniec wykorzystywanych do realizacji 

celów publicznych w wysokości 5,28 zł/1miesiąc; 

 

3) do kosztów prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 

wysokości 310,68 zł/ dzień; 

 

4) do kosztów wyposażenia nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do 

zbierania odpadów komunalnych w wysokości 54,20 zł/sztukę; 

 

5) do kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Rudzińcu w wysokości 0,24 zł za 

1m
2
 powierzchni cmentarza

  
/1 miesiąc;  

 

6) do kosztów jednokrotnego mechanicznego koszenia 1 m
2 

działek stanowiących zasób 

komunalny Gminy Rudziniec w wysokości 0,34 zł; 

 

7) do kosztów jednokrotnego ręcznego koszenia 1 m
2 

działek stanowiących zasób 

komunalny Gminy Rudziniec w wysokości 0,50 zł; 

 

8) do kosztów utrzymania kąpieliska „Słoneczna Plaża”, położonego nad Zbiornikiem 

Pławniowice w miejscowości Niewiesze, tytułem zabezpieczenia ratowniczego na 

kąpielisku, w wysokości 6,98 zł za 1 m
2
 kąpieliska/1 sezon; 

 

9) do kosztów utrzymania 1 m
2 

placów zabaw zlokalizowanych na działkach 

stanowiących zasób komunalny Gminy Rudziniec w wysokości 16,10 zł/rok;  



 

10) do kosztów utrzymania 1 m
2 

skate parku w Rudzińcu w wysokości 7,70 zł/rok; 

 

11) do kosztów utrzymania 1 m
2 

alejek w parku w Poniszowicach w wysokości 7,00 zł/ 

rok; 

 

12) do kosztów utrzymania 1 m
2 

siłowni zlokalizowanych na działkach stanowiących 

zasób komunalny Gminy Rudziniec w wysokości 3,50 zł/rok; 

 

13) do kosztów utrzymania ścieżek rowerowych zlokalizowanych wokół Zbiornika 

Pławniowice w wysokości  3,00zł/1 mb; 

 

14) do kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w wysokości  

2,13 zł/1mb; 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.  

 

 

 

 

  



UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r. poz. 1452, z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni  1,15 zł 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1ha powierzchni  5,79 zł 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni  0,53 zł 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni 3,81 zł 

2. Ustala się stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej: 

1) mieszkalnych 0,98 zł 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 28,78 zł 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 13,47 zł 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,87 zł 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 9,01 zł 

3. Ustala się stawkę podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r. poz. 1452, z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące 
realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym w zakresie: 

1) utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 

2) gospodarki mieszkaniowej, 

3) cmentarzy i zieleńców, 

4) targowisk, 

5) składowania odpadów komunalnych, 

6) zagospodarowania terenów rekreacyjnych, 

7) ochrony przeciwpożarowej, 

8) pomocy społecznej. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/465/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 października 2013r. 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022, poz. 1452 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 2, wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego 
na terenie Gminy Rudziniec na 2023 rok. 

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 1 014,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1 701,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  2 042,00 zł 

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne (w 
złotych) 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych (w złotych) 

Dwie osie 1 606,00 zł 2 286,00 zł 
Trzy osie 1 918,00 zł 2 881,00 zł 
Cztery osie i więcej   
nie mniej niż mniej niż   
12 ton 29 ton 2 339,00 zł 3 342,00 zł 
29 ton  3 143,00 zł 3 897,00 zł 

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

-  od 3,5 ton a poniżej 12 ton   2 382,00 zł 

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa; 

ciągnik balastowy + przyczepa (w 
tonach) 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym luz zawieszeniem 

uznanym za równoważne (w 
złotych) 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych (w złotych) 

Dwie osie   
nie mniej niż mniej niż   
12 ton 31 ton 2 339,00 zł 3 012,00 zł 
31 ton  2 581,00 zł 3 012,00 zł 
Trzy osie i więcej   
nie mniej niż mniej niż   
12 ton 40 ton 2 958,00 zł 3 012,00 zł 
40 ton  3 269,00 zł 3 897,00 zł 

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 1 073,00 zł 
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6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne (w złotych) 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych (w złotych) 

Jedna oś 732,00 zł 1 026,00 zł 
Dwie osie   
nie mniej niż mniej niż   
12 ton 38 ton 1 844,00 zł 2 382,00 zł 
38 ton  2 174,00 zł 3 012,00 zł 
Trzy osie i więcej 1 723,00 zł 2 338,00 zł 

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsc  1 843,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc 2 947,00 zł 

§ 2. Stawki podatku od środków transportowych o napędzie elektrycznym ustala się: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
w wysokości 234,00 zł 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton w wysokości 234,00 zł 

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego w wysokości 234,00 zł 

4) od autobusów w wysokości 234,00 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 
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Projekt 
 
z dnia  21 października 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie 
Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a 
pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Rada Gminy Rudziniec uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
określonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny 
w wysokości 40,00 zł. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami, jeżeli właściciel 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny w wysokości 100,00 zł. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr LVII/349/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 5. Uchwała   podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uchwała nr … 

Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 27 października 2022 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach 

komunikacyjnych, dla których Gmina Rudziniec będzie ubiegała się o dopłatę ze 

środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z 

dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 717 z późn. zm.)  

 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, dla których 

Gmina Rudziniec będzie ubiegała się o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, relacji: 

 

R1 – Kleszczów Pętla – Kleszczów Pętla przez Poniszowice Szkoła 

R2 – Rudziniec Gimnazjum I – Ligota Łabędzka I przez Taciszów Centrum 

R3 – Rudziniec Gimnazjum I – Bycina Cmentarz Przez Poniszowice Szkoła 

R4 – Rudziniec UG–PKP -Kleszczów Pętla przez Łącza Pętla 

R5 – Kleszczów Pętla – Rudziniec UG-PKP przez Poniszowice Szkoła 

S1 – Kleszczów Pętla – Kleszczów Pętla przez Rzeczyce 

S2 – Ligota Łabędzka I – Bycina Cmentarz przez |Poniszowice Szkoła 

S3 – Bycina Osiedle – Rudziniec Gimnazjum I przez Poniszowice Szkoła   

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



PROJEKT 
UCHWAŁA   Nr   …./…/2022 

 

Rady Gminy Rudziniec 
 

z  dnia  …  września  2022  r. 
 
 

w sprawie: zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe 
warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe           
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), art. 30 ust. 6                    
i ust. 6a, art. 34 a, art. 49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity      
Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej     
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia           
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 
poz. 416 z późn. zm.), 
 
Rada  Gminy  Rudziniec  
 
po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
 
 

u c h w a l a 
 
 

§ 1 
W uchwale Nr XXVIII/337/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków                            
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia                     
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Rudziniec, zmienionej uchwałą Nr VII/71/2011 Rady Gminy Rudziniec              
z dnia 28 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 sierpnia          
2019 r. i uchwałą Nr XXIV/159/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 grudnia 2019 r., wprowadzić 
następujące  zmiany: 
 

1. w § 5 ust 1 dodaje się pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„7.  mentorowi w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia”, 

 
2. uchyla się § 9, 
 
3.  w § 10 uchyla się ust. 1. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, Dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę 
Rudziniec oraz Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu. 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie        
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 
 
 
 
 



Uchwała Nr ………. 
Rady Gminy Rudziniec 

z dnia ………….. 
 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały nr LXXV/432/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia          

29 września 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia 
Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie 
jego siedziby 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 
i ust 9, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r.                
poz. 1082 z późn. zm.),  

 
Rada Gminy Rudziniec 

 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
W uchwale Nr LXXV/432/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 września 2022 r.               
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach 
poprzez przeniesienie jego siedziby, wprowadza się następujące zmiany: 

 
-  § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„Zamierza się przekształcić Przedszkole Publiczne w Poniszowicach, z końcem 
roku szkolnego 2022/23, tj. z dniem 31 sierpnia 2023 r., poprzez zmianę jego 
siedziby z ul. Parkowej 11, na Gliwicką 32 w Poniszowicach.” 
 

- § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„Zawiadomić o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego                                 
w  Poniszowicach,  do  28  lutego  2023 r.: 
1) Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego                                

w  Poniszowicach, 

2) Kuratora  Oświaty  w  Katowicach, 
3) Wójta  Gminy  Rudziniec.” 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały w zakresie § 2, pkt 3 powierza się Przewodniczącemu Rady 
Gminy Rudziniec, natomiast w pozostałym zakresie Wójtowi Gminy Rudziniec. 

 
§ 3. 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 
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