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Szanowni Państwo,  
 
 
przedkładam Radzie Gminy Rudziniec i wszystkim 
mieszkańcom Raport o stanie Gminy Rudziniec za rok 2021. 
Zawarte są w nim informacje o działalności wójta, rady gminy, 
urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, 
współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami. Dokument ten opisuje stan naszej gminy  
w wielu obszarach. Zarówno finansowych, jak i gospodarczych, 
inwestycyjnych oraz społecznych. 
 
Miniony 2021 rok, to kolejny czas zmagań z pandemią 
koronawirusa. W tej covidowej rzeczywistości większość obrad  
i spotkań odbywała się w trybie zdalnym. Część pracowników 
zmuszona była do pracy zdalnej. Gmina w miarę swoich 
możliwości wspomagała przedsiębiorców. Był to również rok 
wielkich planów i nadziei związanych z możliwością otrzymania 
dotacji, dofinansowań i pomocy funduszy rządowych między 
innymi Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 
Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu, udało się przejść przez 
ten wyjątkowo trudny czas w miarę stabilnie. Jak co roku tak  
i w tym minionym priorytetem były przedsięwzięcia służące 
ochronie środowiska, szczególnie w ramach Programu 
Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Inwestowaliśmy  
w nasze placówki oświatowe, dostosowując do wymogów 
rządowej reformy oświaty. Nasza największa inwestycja 
„Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Poniszowicach” jest na ukończeniu.  
Wiemy, że bez dodatkowych źródeł dochodów bieżących, 
wobec wzrostu inflacji i szalejących cen następne lata będą  
bardzo trudne.  
 
Niniejszy raport adresowany jest do mieszkańców, jak również 
wszystkich tych z poza gminy, którzy są zainteresowani  
naszym rozwojem. 
Z tego miejsca dziękuję wszystkim radnym rady gminy, 
sołtysom, działaczom społecznym, pracownikom urzędu gminy  
i jednostek organizacyjnych, a także wszystkim mieszkańcom  
i tym którzy nas odwiedzają za wzajemne zrozumienie i wszelką 
pracę na rzecz gminy Rudziniec.  
 Zachęcam do zapoznania się z przedstawionymi w raporcie 
materiałami. Wierzę, że zaprezentowane w pigułce informacje 
przyczynią się do większej świadomości realizowanych zadań, 
jak również staną się one inspiracją do dyskusji  
i zaangażowania na rzecz  dalszego rozwoju gminy Rudziniec.  
 

Wójt Gminy Rudziniec 
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I. Wstęp 
 

1. Cel i zakres raportu 

Opracowanie Raportu o stanie gminy Rudziniec za 2021 rok stanowi wprost realizację 

art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  

z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), zgodnie z którym wójt co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.   

Co do swej istoty raport ma wymiar informacyjny. Jest syntetyczną formą zestawienia 

i podsumowania obrazu funkcjonowania gminy i aktywności jej władz samorządowych 

w danym roku. Daje także mieszkańcom informację o realizacji polityk, programów, 

strategii oraz uchwał rady gminy.     

W celu umożliwienia porównania danych zawartych w raporcie z danymi za rok 2020 

układ schematyczny oraz zakres zawartych w nim danych w przeważającej części 

został zachowany.  

 

2. Informacje ogólne o gminie Rudziniec 

Gmina Rudziniec położona jest w województwie śląskim w powiecie gliwickim. Gmina 

zajmuje powierzchnię 15.875,6322 ha, co stanowi 24% powierzchni powiatu 

gliwickiego oraz 1,3% powierzchni województwa śląskiego. Gmina Rudziniec to  

17 sołectw. 

Atutem gminy są jej walory turystyczno – rekreacyjne, takie jak otoczenie lasów  

i trzy zbiorniki wodne oraz dogodne połączenia komunikacyjne. Jej teren przecina 

autostrada A4 z węzłami komunikacyjnymi w Łanach oraz Kleszczowie. Przez gminę  

biegną również dwie drogi krajowe DK 40 i DK 88, a także linia kolejowa Gliwice – 

Kędzierzyn Koźle. Ponadto przez obszar gminy przepływa Kanał Gliwicki i rzeka 

Kłodnica.  

Gmina Rudziniec to również interesujące zabytki kultury. Najsłynniejsze z nich to 

Zespół Pałacowo – Parkowy w Pławniowicach oraz drewniane kościółki w Rudzińcu, 

Bojszowie i Poniszowicach.       
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3. Dane demograficzne  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w gminie Rudziniec zameldowanych na pobyt stały 

było 10 363 osób, w tym 5328 kobiet i 5035 mężczyzn. W 2021 roku urodziło się  

84 dzieci, zmarły 163 osoby. Ponad 20 % społeczeństwa to osoby powyższej 60-tego 

roku życia. Poniższe wykresy przedstawiają ilość mieszkańców gminy  

w poszczególnych latach oraz urodzenia i zgony w 2021 roku.  
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4. Sołectwa 

W gminie Rudziniec utworzonych zostało 17 jednostek pomocniczych. 

 

Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Ilość osób 

zameldowanych na pobyt 

stały  

Bojszów Sabina Gabrysiak 1045 

Bycina Inga Kubas 844 

Chechło Beata Szołtysek 474 

Kleszczów Helena Derner 918 

Łany Józef Melich 402 

Łącza Mateusz Troll 361 

Ligota Łabędzka Arkadiusz Dzwonek 271 

Niekarmia Alicja Klich 129 

Niewiesze Andrzej Frejno 234 

Pławniowice Joachim Lisok 776 

Poniszowice Małgorzata Lasota 506 

Rudno Bernadeta Fitzke 1102 

Rudziniec Martyna Oczko 1462 

Rzeczyce Kinga Lukoszek 637 

Słupsko Kornelia Lindner 396 

Taciszów Ewa Richter 504 

Widów Agnieszka Tim 302 
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5. Władza wykonawcza 

Władzę wykonawczą w gminie sprawują: 

Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof Obrzut 

Zastępca Wójta Gminy Rudziniec – Andrzej Hosz 

 

W gminy Rudziniec działają następujące jednostki organizacyjne: 

 

LP. 
JEDNOSTKA 

ORGANIZACYJNA 
STATUS PRAWNY DYREKTOR 

 

1. 

Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Rudzińcu 

samorządowy 

zakład budżetowy 
Krzysztof Szolich  

 

2.  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rudzińcu z siedzibą w 

Pławniowicach  

jednostka budżetowa Małgorzata Szymańska  

3. 

Gminna Biblioteka Publiczna  

w Rudzińcu 

- Filia w Poniszowicach 

instytucja kultury  
Sylwia Welik 

 

4. 

Gminny Ośrodek Kultury 

Rudziniec z siedzibą w 

Poniszowicach 

instytucja kultury Danuta Czok 

5. 
Centrum Usług Wspólnych  

w Rudzińcu 
jednostka budżetowa Sylwia Stopa  

6. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Rudzińcu 

- Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Rudzińcu 

- Przedszkole Publiczne  

jednostka budżetowa Karina Hassa 

7.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Pławniowicach: 

- Szkoła Podstawowa 

- Przedszkole Publiczne 

jednostka budżetowa Beata Jesionek  

8. 
Szkoła Podstawowa im. gen. 

Józefa Bema w Bojszowie 
jednostka budżetowa Anna Czarny  

9. Szkoła Podstawowa w Bycinie jednostka budżetowa p.o. Irena Kasprzak 

10. 
Szkoła Podstawowa w 

Kleszczowie 
jednostka budżetowa Małgorzata Grecka 
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11. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Poniszowicach  

- Szkoła Podstawowa 

- Przedszkole w 

Poniszowicach 

- Przedszkole w Słupsku  

jednostka budżetowa Dorota Styś 

12. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Rudnie 

- Szkoła Podstawowa 

- Przedszkole w Rudnie  

jednostka budżetowa Ewa Dohrmann  

 

 

6. Władza uchwałodawcza 

Władzę uchwałodawcza sprawuje Rada Gminy Rudziniec składająca się z 15 radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy Rudziniec – Andrzej Szołtysik 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rudziniec – Ewa Sztyrc  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rudziniec – Sebastian Kałuża 

 

Radni Gminy Rudziniec: 

 

Ewa Richter, Agnieszka Bucher, Kinga Lukoszek, Joachim Lisok, Henryk Targowski, 

Tomasz Falfasiński, Magdalena Stochaj, Sebastian Böhm, Łukasz Pietrzyk, Sabina 

Gabrysiak, Sebastian Kancy, Mariusz Strójwąs.  
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7. Przynależność gminy do organizacji samorządowych  

Gmina Rudziniec jest członkiem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego 

Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”.  

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia skupia 41 miast i gmin o łącznej powierzchni 

2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm  

i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju. Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia jest pierwszą ustawowo powołaną metropolią w Polsce. 

Powstała 1 lipca 2017 roku, przez następne kilka miesięcy budowane były struktury 

GZM. Realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku.  

Najważniejszym celem powstania Metropolii jest podejmowanie działań 

poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców poprzez wprowadzanie 

wspólnych rozwiązań.  

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wykorzystująca potencjał gmin członkowskich, 

pobudza kreatywność mieszkańców oraz inspiruje zmiany, umożliwiające 

przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia 

ośrodka wzrostu, mogącego konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju 

i na świecie. Ustawa, na mocy której Metropolia GZM powstała, określiła listę zadań, 

do których realizacji została powołana, tj. transport publiczny, rozwój społeczno-

gospodarczy, kształtowanie ładu przestrzennego oraz promocję.  

W skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzą miasta i gminy znajdujące 

się w centrum województwa śląskiego. Umownie zostały one podzielone na pięć 

podregionów: 

- bytomski: Bytom, Ożarowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Świerklaniec, 

Tarnowskie Góry, Zbrosławice; 

- gliwicki: Gliwice, Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, 

Sośnicowice, Zabrze; 

- katowicki: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice; 

- sosnowiecki: Sosnowiec, Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 

Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków, Wojkowice; 

- tyski: Tychy, Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska 

Górne, Mikołów, Wyry. 

Siedzibą władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są Katowice. 
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Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza 151 jednostek samorządu terytorialnego   

z województwa śląskiego, w tym 139 gmin oraz 12 powiatów. Jest największą 

regionalną organizacją samorządową w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje teren 

zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Misją Związku jest służba na rzecz dobra 

publicznego w Województwie Śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów 

lokalnych. Główne pola działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów to: 

kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych, reprezentowanie interesów 

samorządu lokalnego, informowanie i szkolenie gmin i powiatów w dziedzinie polityk  

i programów UE, polityka miejska, działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gmin 

i powiatów i promocja, realizacja programu "Rozwój obszarów wiejskich w gminach  

i powiatach województwa śląskiego", działalność informacyjno-szkoleniowa  

i edukacyjna na rzecz gmin i powiatów.   

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest 

samorządnym stowarzyszeniem 81 gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei 

samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, 

promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji.  

Do zadań Związku należy między innymi: 

    - pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

    - realizacja zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy 

krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Terytorium Subregionu Centralnego jest statystycznie podzielone na 5 jednostek,  

tj.: podregion bytomski, podregion gliwicki, podregion katowicki, podregion 

sosnowiecki, podregion tyski. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” powstało  

w 2014 roku, zrzesza 459 przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, 

prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców 16 gmin: Ciasna, Herby, Kalety, 

Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, 

Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice, 

leżących w środkowo – zachodniej części województwa śląskiego. Cele realizowane 

przez LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” to rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost 

przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców, rozwój turystyczny obszaru w oparciu  

o walory przyrodnicze i kulturalne oraz budowa zintegrowanego, wykształconego  

i aktywnego społeczeństwa. „Leśna Kraina Górnego Śląska” swoimi działaniami 

wspiera społeczność wiejską, inspiruje mieszkańców gmin wiejskich do zakładania 

działalności gospodarczych oraz rozwijania już istniejących przedsiębiorstw  

z wykorzystaniem środków unijnych przy tym przyczyniając się do powstawania 

nowych miejsc pracy. Ponadto dba o lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów 

przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych. 
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II. Budżet i finanse 
 

1. Wykonanie budżetu gminy Rudziniec za 2021 rok. 

Dochody ogółem –  69.208.157,97 zł 

Wydatki ogółem – 58.995.310,22 zł 

Nadwyżka – 10.212.847,75 zł 

 

Dochody bieżące – 61.703.303,88 zł 

Wydatki bieżące – 53.202.449,76 zł 

Wynik – 8.500.854,12 zł 

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi tzw. 

nadwyżkę operacyjną. Za wynik bardzo dobry uważa się nadwyżkę operacyjną  

na poziomie 8 - 10% dochodów ogółem. Rok 2021 Gmina Rudziniec zamknęła 

nadwyżką operacyjną na poziomie 12,3 % dochodów ogółem. 

Poniższy wykres ilustruje procentową strukturę zrealizowanych dochodów bieżących 

gminy Rudziniec na koniec 2021 roku, na które złożyły się dochody własne  

w wysokości – 31.968.829,21 zł, subwencje w wysokości – 14.328.407,00 zł, oraz 

dotacje w wysokości – 15.406.067,67 zł. 

 

 

 

Struktura dochodów bieżących jest niekorzystna. Samodzielność finansowa gminy 

Rudziniec jest niemal w 50 % zależna od transferów z budżetu państwa (subwencje  

i dotacje). Większy udział dochodów własnych w dochodach bieżących to większa 

samodzielność finansowa. Model idealny to dochody własne - 70%, subwencje - 20%, 

dotacje - 10%.  

 

SUBWENCJE
23%

DOTACJE
25%

DOCHODY 
WŁASNE

52%

DOCHODY BIEŻĄCE

SUBWENCJE DOTACJE DOCHODY WŁASNE
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Kolejny wykres ilustruje procentową strukturę zrealizowanych dochodów własnych 

gminy Rudziniec na koniec 2021 roku, na które złożyły się podatek dochodowy  

od osób fizycznych w wysokości – 13.224.280,00 zł, podatek od nieruchomości  

w wysokości – 10.386.206,50 zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 

– 2.747.566,48 zł, podatek rolny w wysokości – 821.966,63 zł, oraz inne dochody 

własne, których jednostkowy udział w dochodach własnych nie przekracza 3%  

w wysokości – 4.788.809,60 zł. 

 

 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku dochodów bieżących, również struktura 

dochodów własnych gminy Rudziniec jest niekorzystna. Największy udział  

w omawianej strukturze miał w 2021 roku udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Pomimo tego, że jest to źródło dochodu zaliczane do dochodów własnych 

to jednak jednostki samorządu terytorialnego mają znikomy wpływ na jego wysokość 

oraz wykonanie.  

 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI

32%

PODATEK 
DOCHODOWY OD 
OSÓB FIZYCZNYCH 

41%

ŚMIECI - OPŁATA 
ŚMIECIOWA 

9%

PODATEK ROLNY
3%

INNE
15%

DOCHODY WŁASNE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

ŚMIECI - OPŁATA ŚMIECIOWA PODATEK ROLNY

INNE
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Kolejnym, po subwencjach, dotacjach oraz udziale w podatku dochodowym od osób 

fizycznych znaczącym źródłem dochodu w gminie Rudziniec jest podatek  

od nieruchomości. Poniższa tabela (a, b, c, d) ilustruje stawki podatku  

od nieruchomości w gminie Rudziniec na tle innych gmin powiatu gliwickiego w 2021 

roku. Stawki zostały ułożone malejąco – od największej do najmniejszej. Stawki 

obowiązujące w gminie Rudziniec zostały wytłuszczone. 

a) 

GMINA PRZEDMIOT 

OPODATKOWANIA 

STAWKA 

W ZŁ 

Sośnicowice Grunty pozostałe 0,54 

Gierałtowice Grunty pozostałe 0,54 

Pyskowice Grunty pozostałe 0,52 

Wielowieś Grunty pozostałe 0,52 

Knurów Grunty pozostałe 0,47 

Pilchowice Grunty pozostałe 0,46 

Toszek Grunty pozostałe 0,45 

Rudziniec Grunty pozostałe 0,45 

b) 

GMINA PRZEDMIOT 

OPODATKOWANIA 

STAWKA 

W ZŁ 

Sośnicowice Grunty pod dz. gospodarczą 1,03 

Gierałtowice Grunty pod dz. gospodarczą 1,03 

Wielowieś Grunty pod dz. gospodarczą 1,00 

Pyskowice Grunty pod dz. gospodarczą 0,98 

Toszek Grunty pod dz. gospodarczą 0,98 

Rudziniec Grunty pod dz. gospodarczą 0,98 

Knurów Grunty pod dz. gospodarczą od 0,95 – 1,03 

Pilchowice Grunty pod dz. gospodarczą 0,90 

c) 

GMINA PRZEDMIOT 

OPODATKOWANIA 

STAWKA 

W ZŁ 

Sośnicowice Budynki mieszkalne 0,89 

Gierałtowice Budynki mieszkalne 0,89 

Wielowieś Budynki mieszkalne 0,86 

Pyskowice Budynki mieszkalne 0,84 

Rudziniec Budynki mieszkalne 0,84 

Toszek Budynki mieszkalne 0,83 

Knurów Budynki mieszkalne 0,80 

Pilchowice Budynki mieszkalne 0,74 

d) 

GMINA PRZEDMIOT 

OPODATKOWANIA 

STAWKA 

W ZŁ 

Sośnicowice Budynki pod dz. gospodarczą 25,74 

Gierałtowice Budynki pod dz. gospodarczą 25,74 

Rudziniec Budynki pod dz. 

gospodarczą 

25,12 

Pyskowice Budynki pod dz. gospodarczą 24,76 

Toszek Budynki pod dz. gospodarczą 24,13 
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Pilchowice Budynki pod dz. gospodarczą 22,98 

Wielowieś Budynki pod dz. gospodarczą 22,07 

Knurów Budynki pod dz. gospodarczą od 5,62 – 25,74 

 

W większości przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości stawki 

obowiązujące w gminie Rudziniec w 2021 roku były jednymi z najniższych w powiecie 

gliwickim, co skutkowało mniejszymi wpływami do lokalnego budżetu o 650 tys. zł. 

Procentową strukturę zrealizowanych wydatków gminy Rudziniec na koniec 2021 roku, 

na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości – 53.202.449,76 zł, oraz wydatki 

majątkowe w wysokości – 5.792.860,46 zł ilustruje poniższy wykres.  

 

 

 

Za wynik bardzo dobry uważa się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

na poziomie 20% i wyższym. W gminie Rudziniec w 2021 roku udział ten wyniósł 10%. 

Kolejny wykres ilustruje procentową strukturę zrealizowanych wydatków bieżących 

gminy Rudziniec na koniec 2021 roku (w rozbiciu na poszczególne działy), na które 

złożyły się oświata – 20.045.287,86 zł, pomoc społeczna – 16.141.835,29 zł, 

administracja publiczna – 5.784.572,38 zł, ochrona środowiska – 4.885.540,81 zł, 

transport/drogi – 2.821.057,34 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 3.524.156,08 zł  

(w tym – kultura i zabytki – 1.004.736,61 zł, kultura fizyczna – 643.558,92 zł, rolnictwo 

– 564.988,82 zł, bezpieczeństwo publiczne – 345.530,42 zł, ochrona zdrowia  

– 308.221,58 zł, gospodarka nieruchomościami – 283.582,89 zł, działalność usługowa 

– 194.352,96 zł, turystyka – 119.970,00 zł, dostarczanie wody – 45.143,40 zł, obsługa 

długu publicznego – 10.812,94 zł, obrona narodowa – 3.257,54 zł).  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 
90%

WYDATKI 
MAJĄTKOWE 10%

WYDATKI OGÓŁEM

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE
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Struktura wydatków bieżących budżetu gminy Rudziniec w 2021 roku była analogiczna 

do lat wcześniejszych. Wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowiły prawie 70% 

budżetu bieżącego.  

 

2. Sytuacja finansowa gminy Rudziniec. 

 

Sytuacja finansowa gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku była 

bardzo dobra. Na rachunku bankowym zdeponowanych było 20.710.177,11 zł, 

zadłużenie, na które złożyły się wyłącznie zaciągnięte w funduszu ochrony środowiska 

pożyczki, wynosiło 709.194,24 zł.   
 

 

  

 

 

 

 

OŚWIATA I 
WYCHOWANIE 

38%

POMOC SPOŁECZNA                           
30%

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA                    

11%

OCHRONA 
ŚRODOWISKA                      

9%

TRANSPORT / DROGI                             
5%

POZOSTAŁE 
7%

WYDATKI BIEŻĄCE W ROZBICIU NA DZIAŁY

OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA OCHRONA ŚRODOWISKA

TRANSPORT / DROGI POZOSTAŁE
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III. Gospodarka Nieruchomościami 
 

1. Nieruchomości gruntowe 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina Rudziniec była właścicielem gruntów o powierzchni 

510,9249 ha, w tym obciążonych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób 

fizycznych i prawnych 16,6091 ha. 

 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości odbywa się w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na mocy przywołanych 

przepisów grunty stanowiące własność gminny mogą stanowić przedmiot dzierżawy, 

użyczenia, użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu. 

 

Struktura władania gruntami gminnymi wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia w ha 

na dzień 
31.12.2020r. 

Struktura 
w % 

Stanowiące własność gminy nieoddane w posiadane zależne 235,7403 46,14 

Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - 
dzierżawa 

190,6860  37,32 

Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - 
użyczenie 

22,0092 4,31 

Stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste 16,6091 3,25 

Stanowiące własność gminy oddane w trwały zarząd 44,0914 8,63 

Stanowiące własność gminy oddane w administrowanie i do 
eksploatacji 

1,7889 0,35 

Razem 510,9249 100 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

W celu obrazowego przedstawienia struktury gospodarowania gruntami będącymi 

własnością gminy posłużono się wykresem. 
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W roku 2021 gmina Rudziniec nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 7,7522 ha 

Wykaz gruntów nabytych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawiera 

poniższa tabela1: 

 

Lp. Miejscowość Nr działki 
Pow.  
w ha 

Wartość 
gruntu 

w zł 

Podstawa nabycia 

Oznaczenie dokumentu 
Data wydania 

decyzji  

1. Rudziniec 164 0,0450 1 170,00 
Decyzja Wojewody Śląskiego 
 nr NWXV.7532.1.252.2019  

30.12.2020r.  

2. Taciszów 179/72 0,2116 5 501,60 Decyzja Wojewody Śląskiego  
nr NWXV.7510.1.67.2019  

25.03.2021r.  
3. Taciszów 180/72 0,0476 1 237,60 

4. Bycina 2581/298 0,0025 65,00 
Decyzja Wojewody Śląskiego  

nr NWXV.7510.1.45.2019   
24.03.2021r.  

5. Bycina 2585/299 0,0213 553,80 
Decyzja Wojewody Śląskiego  

nr NWXV.7510.1.46.2019   
24.03.2021r.  

6. Łany 891/228 0,0930 2 418,00 
Decyzja Wojewody Śląskiego  
 nr NWXV.7510.1.182.2018  

22.02.2021r.  

7. Słupsko 609/89 0,0428 1 112,80 
Decyzja Wojewody Śląskiego 

nr NWXV.7510.1.38.2019  
31.05.2021r.  

8. Łany 325/88 0,1155 3 003,00 Decyzja Wojewody Śląskiego 31.05.2021r.  

 
1  Tabela nie uwzględnia gruntów, które w 2021 r. zostały przyjęte na stan środków trwałych na 

wskutek dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, bowiem stanowią one grunty nabyte 
pozornie, gdyż Gmina Rudziniec była już w posiadaniu działek, które stanowiły przedmiot podziału.  
Pozorne nabycie dotyczy niżej wskazanych działek (o łącznej powierzchni: 2,5332 ha i wartości 
ogółem 327 270,60 zł): 

− 2795/296, a. m. 2, obręb Bycina (o powierzchni: 0,0001 ha) 

− 2796/296, a.m. 2, obręb Bycina (o powierzchni: 0,4635 ha) 

− 356/10, a.m. 2, obręb Poniszowice (o powierzchni: 0,0785 ha) 

− 357/10, a.m. 2, obręb Poniszowice (o powierzchni: 0,2796 ha) 

− 358/10, a.m. 2, obręb Poniszowice (o powierzchni: 0,0073 ha) 

− 359/10, a.m. 2, obręb Poniszowice (o powierzchni: 0,2049 ha) 

− 360/10, a.m. 2, obręb Poniszowice (o powierzchni: 0,0105 ha) 

− 361/10, a.m. 2, obręb Poniszowice (o powierzchni: 0,4950 ha) 

− 2627/49, a.m. 12, obręb Taciszów (o powierzchni: 0,1123 ha) 

− 2628/49, a.m. 12, obręb Taciszów (o powierzchni: 0,8815 ha) 

235,7403

190,6860

22,0092

16,6091

44,0914 1,7889

Powierzchnia gruntów gminnych w ha wg form dysponowania
na dzień 31.12.2021

Stanowiące własność gminy nieoddane w posiadane zależne

Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - dzierżawa

Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - użyczenie

Stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste

Stanowiące własność gminy oddane w trwały zarząd

Stanowiące własność gminy oddane w administrowanie i do eksploatacji
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Lp. Miejscowość Nr działki 
Pow.  
w ha 

Wartość 
gruntu 

w zł 

Podstawa nabycia 

Oznaczenie dokumentu 
Data wydania 

decyzji  

9. Łany 326/88 0,0714 1 856,40 nr NWXV.7510.1.89.2019  

10. Kleszczów 275/33 0,0859 2 233,40 
Decyzja Wojewody Śląskiego  

nr NWXV.7510.1.39.2019 
15.06.2021r.  

11. Taciszów 57 0,2530 3 795,00 
Decyzja Wojewody Śląskiego 
 nr NWXV.7510.1.214.2017  

22.12.2017r.  12. Taciszów 61 0,3320 61 582,00 

13. Taciszów 1715/60 0,2924 4 386,00 

14. Rudziniec 2 1,0400 27 040,00 Decyzja Wojewody Śląskiego 
nr NWXV.7510.1.88.2019  

14.07.2021r.  
15. Rudziniec 3 0,0800 1 634,50 

16. Taciszów 575/56 0,0426 28 968,00 

Decyzja Wojewody Śląskiego 
nr NWXV.7532.1.567.2018  

09.04.2021r.  

17. Taciszów 645/164 0,0282 8 646,60 

18. Taciszów 658/143 0,0156 10 608,00 

19. Taciszów 660/143 0,0034 2 312,00 

20. Taciszów 663/143 0,0568 38 624,00 

21. Taciszów 665/143 0,0468 28 946,40 

22. Bycina 653/208 0,0360 936,00 

Decyzja Wojewody Śląskiego 
nr NWXV.7532.1.87.2018  

12.05.2021r.  

23. Bycina 654/207 0,0830 2 158,00 

24. Bycina 1010/205 0,0579 1 505,40 

25. Bycina 1016/206 0,0197 512,20 

26. Bycina 1020/209 0,3300 8 580,00 

27. Rudziniec 422/37 0,0310 806,00 
Decyzja Wojewody Śląskiego 

nr NWXV.7510.1.188.2018  
12.05.2021r.  

28. Rudziniec 496/93 0,0661 1 718,60 Decyzja Wojewody Śląskiego 
nr WXV.7510.1.188.2.2018 

12.05.2021r.  
29. Rudziniec 497/93 0,0378 982,80 

30. Rudziniec 557/37 0,1798 4 674,80 
Decyzja Wojewody Śląskiego 
nr NWXV.7510.1.188.3.2018 

12.05.2021r.  

31. Łany 911/241 0,5786 29 309,50 
Decyzja Wojewody Śląskiego 

nr NWXV.7510.1.187.2016   
01.10.2021r.  

32. Kleszczów 507/103 1,3888 944 384,00 
Decyzja Wojewody Śląskiego 

nr NWXV.7510.1.337.2017 
25.08.2021r.  

33. Taciszów 62 0,8995 23 387,00 
Decyzja Wojewody Śląskiego 

nr NWXV.7510.1.70.2019  
18.08.2021.  

34. Rudziniec 328/4 0,1730 35 759,20 
Decyzja Wojewody Śląskiego 

nr NWXV.7510.1.338.2017  
19.08.2021r.  

35. Łany 830/187 0,0140 702,60 

akt notarialny Rep. A  
Nr 22439/2021  

z dnia 16.12.2021r. 
16.12.2021r. 

36. Łany 831/187 0,0120 602,23 

37. Łany 832/187 0,1354 6 795,17 

38. Łany 14 0,0240 1 670,59 

39. Łany 22/8 0,3840 26 729,41 

40. Łany 158/81 0,1370 4 650,00 

41. Łany 159/81 0,1370 4 650,00 

42. Łany 566/74 0,0049 5 400,00 

43. Łany 568/74 0,0137 15 097,96 

44. Łany 569/74 0,0128 14 106,12 

45. Łany 570/74 0,0108 11 902,04 

46. Łany 746/74 0,0023 2 534,70 

47. Łany 747/74 0,0045 4 959,18 

48. Pławniowice 661/167 0,0104 5 210,00 
Decyzja Wojewody Śląskiego 

nr NWXV.7532.1.497.2017  
17.11.2021r 
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Lp. Miejscowość Nr działki 
Pow.  
w ha 

Wartość 
gruntu 

w zł 

Podstawa nabycia 

Oznaczenie dokumentu 
Data wydania 

decyzji  

49. Rzeczyce 322/118 0,0310 465,00 

Zawiadomienie Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach    

o wprowadzonych zmianach 
ewidencyjnych (przybytek 

powierzchni działki  
nr 322/118, a. m. 1,  

obręb Rzeczyce z 0,0630 ha  
na 0,0940 ha) 

12.03.2021r. 

50. Rzeczyce 1068/118 0,0098 147,00 

Zawiadomienie Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach    

o wprowadzonych zmianach 
ewidencyjnych (przybytek 

powierzchni działki  
nr 1068/118, a. m. 1,  

obręb Rzeczyce z 0,0522 ha  
na 0,0620 ha) 

12.03.2021r. 

Razem 7,7522 1 396 029,60   

Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 
 

 

2. Nieruchomości budynkowe 

W skład majątku gminy wchodzą również zasoby w postaci budynków mieszkalnych 

i użytkowych. W większości zasobami tymi gospodaruje Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. 

 

Wykaz budynków i lokali będących w zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2021 r. 

 

Lp. 
Adres 

nieruchomości 

Ilość lokali 
mieszkalnyc

h 

Pow. 
użytkowa 

w m2 

Ilość lokali 
użytkowych 

Pow. 
użytkowa 

w m2 

 Łączna pow. 
użytkowa 

lokali 
mieszkalnych 
i użytkowych 

w m2  

Pow. 
użytkowa 

pomieszczeń 
przynależnych 

w m2 

Powierzchni
a użytkowa 

pustostanów 
w m2 

Razem 
pow. 

użytkowa 
w m2 

1. 
Bojszów  
ul. Dąbrówka 1 4 209,40     209,40     209,40 

2. 
Bojszów  
ul. Dąbrówka 3  2 199,14     199,14   807,81 1006,95 

3. 
Bojszów  
ul. Dąbrówka 3A             126,91 126,91 

4. 

Bojszów  
ul. Dąbrówka 7  
- lokal mieszkalny 
udział w gruncie  1 50,00     50,00 7,30   57,30 

5. 

Bojszów  
ul. Dąbrówka 10  
- udział  
w nieruchomości 
gruntowej 20 1088,40     1088,40     1088,40 

6. 
Bojszów  
ul. Kościuszki 9 2 140,50     140,50 90,70   231,20 

7. 
Bojszów  
ul. Kościuszki 22     5 372,54 372,54 26,73   399,27 

8. 
Bojszów  
ul. Szkolna 12 3 187,17 3 46,30 233,47 31,30   264,77 

9. 
Bycina  
ul. Pyskowicka 47 8 349,41     349,41 30,49   379,90 

10. 
Bycina  
ul. Szkolna 17 7 213,36     213,36 100,59   313,95 

11. 
Bycina  
ul. Szkolna 20 3 125,17 2 128,37 253,54 64,62   318,16 
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Lp. 
Adres 

nieruchomości 

Ilość lokali 
mieszkalnyc

h 

Pow. 
użytkowa 

w m2 

Ilość lokali 
użytkowych 

Pow. 
użytkowa 

w m2 

 Łączna pow. 

użytkowa 
lokali 

mieszkalnych 
i użytkowych 

w m2  

Pow. 
użytkowa 

pomieszczeń 
przynależnych 

w m2 

Powierzchni
a użytkowa 

pustostanów 
w m2 

Razem 
pow. 

użytkowa 
w m2 

12. 

Chechło  
ul. Parkowa 1A  
- udział  
w nieruchomości 
gruntowej 1 52,00     52,00     52,00 

13. 
Chechło  
ul. Piękna 10 10 216,71     216,71 33,16   249,87 

14. 

Chechło  
ul. Piękna 7A -lokal 
mieszkalny udział w 
gruncie 1 86,47     86,47     86,47 

15. 
Ligota Łabędzka  
ul. Szkolna 1      2 267,90 267,90 58,30   326,20 

16. 
Łany 
ul. Młyńska 33 7 250,63     250,63     250,63 

17. 
Łany ul. Pyskowicka 
22 5 305,50 1 81,80 387,30     387,30 

18. 
Łany ul. Pyskowicka 
40 4 179,20 2 158,20 337,40 16,30   353,70 

19. 
Niekarmia 
ul. Słupska 2 1 97,70 1 79,60 177,30 28,70   206,00 

20. 
Niewiesze 
ul. Plażowa 19     2 179,60 179,60     179,60 

21. 
Niewiesze  
ul. Pyskowicka 40 8 482,57     482,57 99,06   581,63 

22. 
Pławniowice  
ul. Gliwicka 50 3 179,02 2 306,31 485,33 397,17 247,50 1130,00 

23. 
Pławniowice  
ul. Gliwicka 54 5 213,15     213,15 63,06   276,21 

24. 
Pławniowice  
ul. Gliwicka 71 3 239,35     239,35     239,35 

25. 
Pławniowice  
ul. Gliwicka 91     2 433,25 433,25     433,25 

26. 
Poniszowice,  
ul. Gliwicka 14             147,00 147,00 

27. 
Poniszowice  
ul. Strażacka 1 3 104,00     104,00 18,90   122,90 

28. 
Poniszowice  
ul. Strażacka 3 1 46,50 1 22,70 69,20     69,20 

29. 
Rudno  
ul. Gliwicka 119 8 289,78     289,78 41,52   331,30 

30. 
Rudno  
ul. Gliwicka 121 3 127,88     127,88 33,82   161,70 

31. 
Rudno  
ul. Szkolna 7 2 158,30 1 33,90 192,20 64,23   256,43 

32. 
Rudno  
ul. Strażacka 12     1 39,60 39,60     39,60 

33. 
Rudziniec  
ul. Gliwicka 1     3 193,97 193,97     193,97 

34. 
Rudziniec  
ul. Gliwicka 2/2 1 43,50     43,50     43,50 

35. 
Rudziniec  
ul. Gliwicka 12 4 141,01     141,01 47,84   188,85 

36. 
Rudziniec  
ul. Kanałowa 1 3 42,86 1 15,50 58,36     58,36 

37. 
Rudziniec  
ul. Kanałowa 3 4 315,41     315,41     315,41 

38. 
Rudziniec  
ul. Lipowa 43 4 245,50     245,50     245,50 

39. 
Rudziniec  
ul. Opolska 1 13 626,10     626,10 7,60   633,70 

40. 
Rudziniec  
ul. Opolska 4     3 225,76 225,76 102,43   328,19 

41. 
Rudziniec  
ul. Tartak 1 5 222,45     222,45 32,76   255,21 

42. 
Rzeczyce  
ul. Kolejowa 10 6 279,34 1 90,27 369,61     369,61 

43. 
Rzeczyce  
ul. Kolejowa 10A 3 146,36 1 32,76 179,12 38,18   217,30 

44. 
Rzeczyce  
ul. Polna 17 5 246,12     246,12 12,45   258,57 
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Lp. 
Adres 

nieruchomości 

Ilość lokali 
mieszkalnyc

h 

Pow. 
użytkowa 

w m2 

Ilość lokali 
użytkowych 

Pow. 
użytkowa 

w m2 

 Łączna pow. 

użytkowa 
lokali 

mieszkalnych 
i użytkowych 

w m2  

Pow. 
użytkowa 

pomieszczeń 
przynależnych 

w m2 

Powierzchni
a użytkowa 

pustostanów 
w m2 

Razem 
pow. 

użytkowa 
w m2 

45. 
Rzeczyce  
ul. Polna 19 4 159,86     159,86 29,61   189,47 

46. 
Słupsko 
ul. Lipowa 1 1 60,00 2 166,10 226,10 55,60   281,70 

47. 
Słupsko  
ul. Polna 2 9 493,39 1 129,60 622,99 94,50   717,49 

48. 
Taciszów 
ul. Gliwicka 51 4 196,91 1 75,87 272,78 11,92   284,70 

49. 
Taciszów  
ul. Wąska 11 4 179,95     179,95 22,31   202,26 

50. 
Taciszów ul. 
Szkolna 2      2 318,51 318,51   221,98 540,49 

51. 

Widów  
ul. Gliwicka 7  
- udział  
w nieruchomości 
gruntowej 5 165,60     165,60 33,40   199,00 

  Ogółem  190 9 155,67 40 3 398,41 12 554,08 1 694,55 1 551,20 15 799,83 

Źródło: dane Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

 

Wykaz pozostałych budynków i budowli administrowanych przez Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2021 r. 

 

Lp. Adres nieruchomości Ilość lokali 
Powierzchnia użytkowa 

w m2  

1. SUW Rudziniec ul. Gliwicka 93 2 301,74  

2. SUW Niewiesze ul. Młyńska 1 155,33  

3. SUW Chechło ul. Parkowa 7 1 99,33  

4. SUW Pławniowice ul. Górna 3 1 235,58 

5. Przepompownia Rudno ul. Gliwicka 1 21,37  

6. SW Bycina 1 28,40 

7. Rudziniec ul. Gliwicka 2  1 450,02  

8. Rudziniec ul. Gliwicka – kaplica cmentarna 1 32,70 

9. Rudziniec ul. Leśna 6 - siedziba ZBGKiM 2 852,53  

10. Rudziniec ul. Leśna 6 - były budynek stacji paliw 1 44,31  

11. Rudziniec ul. Leśna 6 - wiata magazynowo - garażowa 1 825,84  

12. Rudziniec ul. Leśna 6 - wiata stalowa 1 436,23  

13. Rudziniec ul. Opolska 8 (lokal użytkowy) 1 92,30 

14. Bycina ul. Zamkowa - wiata garażowa 1 24,50  

15. 
Łany ul. Pyskowicka 36 (lokal niezasiedlony wraz z pomieszczeniem 
przynależnym) 

1 201,08 

16. Poniszowice ul. Gliwicka 67 (lokal niezasiedlony) 1 724,33 

 Ogółem 18  4 525,59 

Źródło: dane Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 
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Ogólna powierzchnia użytkowa budynków i lokali, którymi zarządzał i administrował 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu wg stanu  

na dzień 31.12.2021r. wynosiła 20 325,42 m2, na którą składa się: 

1) powierzchnia lokali mieszkalnych oraz użytkowych wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi 14 340,93 m2 

2) powierzchnia lokali stanowiących pustostany 2 501,11 m2 

3) powierzchni budynków służących do działalności ZBGKiM  3 483,38 m2 
 

Pozostałymi budynkami zarządzają: 

1) Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Bojszowie, 

2) Szkoła Podstawowa w Bycinie, 

3) Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, 

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach, 

5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poniszowicach, 

6) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie, 

7) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudzińcu, 

8) Ochotnicza Straż Pożarna Bojszów, 

9) Ochotnicza Straż Pożarna Bycina, 

10) Ochotnicza Straż Pożarna Chechło, 

11) Ochotnicza Straż Pożarna Łany, 

12) Ochotnicza Straż Pożarna Łącza, 

13) Ochotnicza Straż Pożarna Słupsko, 

14) Ochotnicza Straż Pożarna Widów, 

15) Ludowy Klub Sportowy „Ślązak” Bycina, 

16) Ludowy Klub Sportowy „START” Kleszczów, 

17) Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Pławniowice, 

18) Ludowy Klub Sportowy „MŁODOŚĆ” Rudno, 

19) Ludowy Klub Sportowy „AMATOR” Rudziniec, 

20) Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, 

21) Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu, 

22) Urząd Gminy Rudziniec, 

23) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło z siedzibą w Chechle. 
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IV. Planowanie Przestrzenne 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na obszarze gminy Rudziniec obowiązywały 

niżej wskazane dokumenty planistyczne: 
 

Lp. 
Nazwa dokumentu 

planistycznego  
Numer u data uchwały 
Rady Gminy Rudziniec 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Data wejścia 
w życie 

uwagi 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Zmiany miejscowego planu 
ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego /MOP/ 

Uchwała nr VI/37/99 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 15 marca 1999r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 25 lutego 2000r. 
nr 7 poz. 97 

11.03.2000  

2. Zmiany miejscowego planu 
ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego /Zbiornik 
wodny Pławniowice/ 

Uchwała nr XIX/202/2000 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 11 grudnia 2000r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 5 marca 2002r.  
nr 16 poz. 485 

20.03.2002  

3. Zmiany miejscowego planu 
ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego 
/Rudziniec, Pławniowice, 
Łącza/ 

Uchwała nr 
XXV/303/2001 Rady 
Gminy Rudziniec  
z dn16 października 
2001r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 19 lutego 2002r. 
nr 11 poz. 73 

06.03.2002  

4. Zmiany miejscowego planu 
ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectwa Taciszów   

Uchwała nr XIV/133/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 23 lutego 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 21 kwietnia 2004r.  
nr 33 poz. 1080 

06.05.2004  

5. Zmiany miejscowego planu 
ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectwa Rudziniec 
i fragment sołectwa 
Pławniowice 

Uchwała nr XIV/134/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 23 lutego 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 21 kwietnia 2004r.  
nr 33 poz. 1081 

06.05.2004  

6. Zmiany miejscowego planu 
ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectwa Pławniowice 

Uchwała nr XIV/135/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 23 lutego 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 21 kwietnia 2004r.  
nr 33 poz. 1082 

06.05.2004  

7. Zmiany miejscowego planu 
ogólnego 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectw: Łącza i Bojszów 

Uchwała nr XIV/136/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 23 lutego 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 21 kwietnia 2004r.  
nr 33 poz. 1083 

06.05.2004  
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Lp. 
Nazwa dokumentu 

planistycznego  
Numer u data uchwały 
Rady Gminy Rudziniec 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Data wejścia 
w życie 

uwagi 

8. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectw: Chechło, Łany 
i fragment sołectwa 
Pławniowice 

Uchwała nr XIX/173/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 5 lipca 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 8 września 2004r. 
nr 86 poz. 2445 

23.09.2004  

9. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectw: Rzeczyce 
i Ligota Łabędzka 

Uchwała nr XIX/174/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 5 lipca 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 8 września 2004r. 
nr 86 poz. 2446 

23.09.2004  

10. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectwa: Rudno 

Uchwała nr XIX/175/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 5 lipca 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 8 września 2004r. 
nr 86 poz. 2447 

23.09.2004  

11. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectwa: Kleszczów 

Uchwała nr XIX/176/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 5 lipca 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 8 września 2004r. 
nr 86 poz. 2448 

23.09.2004  

12. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectwa Niewiesze 
i fragment sołectwa 
Słupsko 

Uchwała nr XXV/246/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 23 grudnia 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 11 marca 2005r. 
nr 25 poz. 743 

11.04.2005  

13. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectwa Bycina 

Uchwała nr XXV/247/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 23 grudnia 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 11 marca 2005r. 
nr 25 poz. 744 

11.04.2005  

14. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectwa Widów 
i fragment sołectwa 
Chechło 

Uchwała nr XXV/248/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 23 grudnia 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 11 marca 2005r. 
nr 25 poz. 745 

11.04.2005  

15. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Rudziniec dla obszaru, 
który obejmuje tereny 
sołectw: Poniszowice, 
Niekarmia i Słupsko 

Uchwała nr XXV/249/04 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 23 grudnia 2004r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 11 marca 2005r. 
nr 25 poz. 746 

11.04.2005  
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Lp. 
Nazwa dokumentu 

planistycznego  
Numer u data uchwały 
Rady Gminy Rudziniec 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Data wejścia 
w życie 

uwagi 

16. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragmenty 
sołectwa Bycina 

Uchwała Nr 
XLV/565/2014 Rady 
Gminy Rudziniec 
z dnia 10 lipca 2014 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 18 lipca 2014r. 
poz. 4102 

02.08.2014 rozstrz. 
nadzorcze 
Dz. Urz. Woj. 
Śl. z dn. 
18.08.2014  
poz. 4296 

17. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragmenty 
sołectwa Kleszczów 

Uchwała Nr 
XLV/566/2014 Rady 
Gminy Rudziniec 
z dnia 10 lipca 2014  

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 18 lipca 2014r.  
poz. 4103 

02.08.2014 rozstrz. 
nadzorcze 
Dz. Urz. Woj. 
Śl. z dn. 
18.08.2014  
poz. 4297 

18. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragmenty 
sołectw Rzeczyce i 
Ligota Łabędzka 

Uchwała Nr 
XLV/567/2014 Rady 
Gminy Rudziniec 
z dnia 10 lipca 2014  

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 18 lipca 2014r.  
poz. 4104 

02.08.2014 rozstrz. 
nadzorcze 
Dz. Urz. Woj. 
Śl. z dn. 
18.08.2014  
poz. 4298 

19. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragmenty 
sołectwa Taciszów 

Uchwała Nr 
XLV/569/2014 Rady 
Gminy Rudziniec  
z dnia 10 lipca 2014 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 18 lipca 2014r.  
poz. 4106 

02.08.2014 rozstrz. 
nadzorcze 
Dz. Urz. Woj. 
Śl. z dn. 
18.08.2014  
poz. 4300 

20. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmujący tereny 
w sołectwie Ligota 
Łabędzka 

Uchwała Nr 
XLVI/584/2014 Rady 
Gminy Rudziniec         
z dnia 18 września 2014 
r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 24 września 
2014r. 
poz. 4769 

09.10.2014  

21. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego sołectwa 
Bojszów, Rudno, Łącza, 
Rudziniec, Łany, 
Chechło, Niewiesze, 
Pławniowice, 
Poniszowice, Widów, 
Słupsko oraz Niekarmia 

Uchwała nr 
XXVIII/242/2016 Rady 
Gminy Rudziniec  
z dnia 21 września 2016 
r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dnia 28 września 
2016r.  
poz. 4850 

29.10.2016  

22. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego sołectwa 
Chechło, Kleszczów, 
Pławniowice, Słupsko 

Uchwała nr 
XLV/388/2017 Rady 
Gminy Rudziniec  
z dnia 21 grudnia 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego  
z dn. 28 grudnia 2017 
poz. 7386 

28.01.2018  
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Lp. 
Nazwa dokumentu 

planistycznego  
Numer u data uchwały 
Rady Gminy Rudziniec 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Data wejścia 
w życie 

uwagi 

STUDIUM UWRUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

23 zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Rudziniec 

Uchwała nr XII/125/2011 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 28 września 2011 
r. 

nie podlega publikacji 28.09.2011 zmiana 
studium 
polega na 
całkowitym 
zastąpieniu 
studium 
przyjętego 
uchwałą 
nr XXXIII/382/
02 z dn. 
09.10.2002 r. 
nowym 
dokumentem  

Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

W dniu 10 marca 2021 r. gmina Rudziniec zawarła umowę na sporządzenie projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rudziniec. Powyższe było konsekwencją podjęcia w dniu 20 kwietnia 2020 r. przez 

Radę Gminy Rudziniec uchwały Nr XXVIII/188/2020 w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rudziniec. Główną przesłanką podjęcia wspomnianej uchwały 

stanowiły wyniki wcześniej przeprowadzonej (w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec, z której 

wynikała konieczność dostosowania obowiązujących dokumentów planistycznych do 

aktualnych wymogów wynikających z przepisów prawa.  

Nadto dla obszaru o powierzchni 89 ha obejmującego część sołectwa Ligota 

Łabędzka, położonego w Ligocie Łabędzkiej po północnej i po południowej stronie ulicy 

Kasztanowej, Rada Gminy Rudziniec w roku 2021 podjęła uchwały:  

Nr XLVI/300/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rudziniec, 

Nr XLVI/301/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego 

część sołectwa Ligota Łabędzka. 

Projekty dokumentów planistycznych, procedowanych na podstawie rzeczonych 

uchwał, zostały opracowane we współpracy z Miastem Gliwice, z którym (za zgodą 

Rady Gminy Rudziniec) zostało zawarte porozumienie międzygminne przedmiotem 

którego była realizacja zadania publicznego gminy Rudziniec polegającego na 

przygotowaniu projektu zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec oraz projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część sołectwa Ligota 

Łabędzka.  
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Nie mniej jednak na wskutek protestów społecznych, które miały miejsce na etapie 

wyłożenia do publicznego wglądu przedmiotowych projektów dokumentów, podjęto 

decyzję o zawieszeniu procedury opracowania zmiany fragmentu studium  

oraz nowego mpzp dla obszaru o powierzchni 89 ha obejmującego część sołectwa 

Ligota Łabędzka, położonego w Ligocie Łabędzkiej po północnej i po południowej 

stronie ulicy Kasztanowej. 
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V. Inwestycje i remonty 
 

W 2021 roku zrealizowano i zakończono szereg inwestycji, remontów i modernizacji. 

Były to w głównej mierze inwestycje oświatowe oraz drogowe. 

Pierwszą z nich była realizacja zadania pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku 

Szkoły Podstawowej w Bycinie”. Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł  

139 543,50 zł wykonana została w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Polegała ona na wymianie starego źródła ciepła na kocioł V generacji zasilany pelletem 

o mocy 62kW, zabudowie bojlera na CWU oraz wymianie instalacji C.O. wraz  

z wymianą zaworów termostatycznych w całym obiekcie. W wyniku realizacji inwestycji 

obiekt Szkoły Podstawowej w Bycinie zyskał nowe, ekologiczne i przyjazne dla 

środowiska ogrzewanie.  

 

Instalacja grzewcza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną inwestycją była „Modernizacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej  

w Bojszowie” została zrealizowana przez firmę Infopolgaz Marlena Handel-Szczerba 

z siedzibą w Bytomiu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 657 343,10 zł. 

Inwestycja polegała na kompleksowym remoncie pomieszczeń kuchni i stołówki wraz 

z wymianą urządzeń oraz montażem instalacji nawiewowo-wentylacyjnych w tych 

pomieszczeniach, wydzieleniem strefy pożarowej z części budynku oraz wymianę 

drzwi wejściowych do budynku. 
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Stołówka po wykonaniu remontu 

 

  
 

 

 
Zmodernizowana kuchnia 
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W lutym 2021 r. rozpoczęto także inwestycję pn. „Rozbudowa budynku Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego  w Poniszowicach”. Koszt realizacji zadania w roku 2021 

wyniósł 1 615 833,06 zł. Całkowity koszt inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami 

z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego i autorskiego wynosi 

2 225 162,61 zł. Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy  z wykonawcą  

to koniec czerwca 2022 r. Zakres zadania obejmuje budowę:  

1) budynku dydaktycznego szkolno-przedszkolnego połączonego łącznikiem 

komunikacyjnym  z istniejącym budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;   

2) układu komunikacji wewnętrznej (drogi dojazdowej przeciwpożarowej oraz 

ścieżek pieszych);  

3) przyłącza gazu płynnego i kanalizacji deszczowej dla projektowanego obiektu 

oraz 

przebudowę kolidujących z inwestycją przyłączy kanalizacji deszczowej, przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, przyłączy wody, przyłącza elektroenergetycznego. 

 

Rozbudowa powstała na terenie rekreacyjnym należącym do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, w obrębie boiska asfaltowego. Na terenie objętym inwestycją 

rozbudowano budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od strony wschodniej  

o dwukondygnacyjną część dydaktyczną z salą przedszkolną w parterze budynku oraz 

dwiema salami lekcyjnymi na piętrze budynku. Obiekty połączone zostały ze sobą 

dwukondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym. Dla w/w inwestycji wykonano drogę 

wewnętrzną przeciwpożarową. Przy głównych wejściach do obiektu wykonano również 

chodniki i place komunikacyjne. Zadbano także o udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych poprzez zabudowę podnośnika dla wózków inwalidzkich przy 

głównym wejściu do obiektu oraz wykonanie sanitariatu na parterze przystosowanego 

dla osób niepełnosprawnych. 

 

Aktualnie trwają prace wykończeniowe w środku oraz na zewnątrz budynku. 

 
Rozbudowana część szkoły 
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W 2021 r. na terenie gminy Rudziniec wykonano również liczne przebudowy 

nawierzchni asfaltowych dróg gminnych: 

1) ulicy Brzozowej w Bojszowie za kwotę 213.467,40 zł; 

2) ulicy Zamkowej w Rudzińcu za kwotę 101.001,41 zł; 

3) ulicy Rolniczej w Bycinie obok przystanku autobusowego za kwotę 17.467,67 zł; 

4) bocznej od ulicy Gliwickiej w Rudnie za kwotę 95.229,23 zł; 

5) ulicy Kościelnej w Ligocie Łabędzkiej za kwotę 70.048,37 zł; 

6) ulicy Leśnej w Taciszowie za kwotę 109.852,80 zł; 

7) ulicy Nowowiejskiej w Słupsku za kwotę 25.915,90 zł; 

8) ulicy Stawowej w Słupsku za kwotę 15.447,95 zł; 

9) ulicy Ogrodowej w Chechle za kwotę 156.784,46 zł; 

10)  ulicy Ogrodowej w Łanach za kwotę 69.448,00 zł; 

11)  boczna droga gminna od ulicy Toszeckiej w Niekarmii za kwotę 40.145,64 zł; 

12)  ulicy Łąkowej w Widowie za kwotę 18.438,96 zł; 

13)  ulicy Polnej w Widowie za kwotę 19.821,47 zł.  

Razem koszt przebudowy nawierzchni asfaltowej w/w dróg wyniósł 953.069,26 zł 

brutto. 
 

Ulica Brzozowa  Bojszów 

 

Ulica Zamkowa Rudziniec  
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Boczna ulicy Gliwickiej Rudno 

 

ulica Leśna Taciszów 

 

ulica Nowowiejska Słupsko 
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ulica Stawowa Słupsko 

 

ulica Ogrodowa Chechło 
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boczna ulicy Toszeckiej Niekarmia 

 

Ponadto wykonane zostały prace w ramach: 

- odwodnienia dróg gminnych: czyszczenia, udrożnienia i umocnienia rowów 

przydrożnych, remonty przepustów, zabudowę studzienek i odwodnienia liniowego, 

udrożnienie drenów pod drogami i inne prace związane z odwodnieniem dróg 

gminnych; 

-bieżącego utrzymania dróg gminnych: cząstkowe nawierzchni asfaltowej; 

-utrzymania dróg o nawierzchni tłuczniowej: remonty nawierzchni tłuczniowej dróg 

wewnętrznych. 

 

Dla mieszkańców sołectwa Łącza została wybudowana wiata przy placu zabaw. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 70 950,00 zł. 

Zadanie wykonane zostało w systemie zaprojektuj i wybuduj. Efektem prac jest 

drewniana wiata o wymiarach 13,16 m x 8,16 m z podłożem z kostki brukowej. Wiata 

posiada dwuspadowy dach oparty na słupach pokryty gontem bitumicznym typu 

karpiówka w kolorze grafitu. Wiata bez ścian bocznych. Rynny i rury spustowe 

metalowe powlekane w kolorze grafitowym. Konstrukcja wiaty oparta na stopach 

fundamentowych. Konstrukcja wiaty wykonana z litego drewna sosnowego. Pod wiatę  

zostało utwardzone podłoże o powierzchni równej obrysowi dachu. 
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Wiata w Łączy 

 

 

 

 

 

 

W 2021 r. została również przeprowadzona inwestycja pn. „Remont kapliczki  

w Taciszowie”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 93 998,00 zł. Na remont kapliczki 

przeznaczono z Funduszu Sołeckiego  kwotę 13 998,00 zł pozostała część kwoty to 

środki własne gminy.  Inwestycja polegała na renowacji drzwi i okien w kapliczce oraz 

osuszeniu, wykonaniu nowej izolacji fundamentów i remontu ścian kapliczki.  

Zamontowano nowe drzwi oraz dwa nowe okna.  
 
Kapliczka w sołectwie Taciszów 
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Zrealizowano również inwestycję pn. „Naprawa nawierzchni boiska tzw. Bielik  

w Rudzińcu”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  22 988,00 zł. Zakres prac obejmował 

wykonanie naprawy części nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy  

o wymiarach 11x11m wraz ze środkową linią boiska o długości ok. 17,5 m oraz liniami 

pola karnego o wymiarach 11x6 m oraz miejscowych uszkodzeń w pozostałej części 

nawierzchni (ok. 10 m²). 
 
Boisko w Rudzińcu 

 

Ponadto w 2021 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji  pn. „Montaż 

instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności 

publicznej w Gminie Rudziniec” Część 1 - Montaż instalacji do wytwarzania 

odnawialnych źródeł energii na budynkach ochotniczych straży pożarnych oraz klubów 

sportowych”. Inwestycja ta dofinansowaną będzie w ramach regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa  

IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” 

Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła 

energii – ZIT”. W ramach inwestycji budynki ochotniczych straży pożarnych  

w Bojszowie, Bycinie, Łanach, Łączy, Słupsku i Widowie oraz budynki klubów 

sportowych w sołectwach Rudno, Pławniowice, Bycina i Kleszczów zostaną 

wyposażone w nowoczesne ekologiczne instalacje grzewcze, tj. pompę ciepła oraz 

panele fotowoltaiczne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 

2022 r.  

W 2021r. na podstawie zawartych umów wykonane zostały również dokumentacje 

projektowe na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Bojszowie” za kwotę 29 370,00 zł oraz zadanie pn. „Dostosowanie 

budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie do 4 oddziałowej szkoły 

podstawowej i dwuoddziałowego przedszkola” za kwotę 52 000,00 zł. 

Opracowany został również program funkcjonalno – użytkowy dla zadania  

pn.  „Wymiana pieca w szkole podstawowej w Kleszczowie” w ramach inwestycji  

pn. „Montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł energii na budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec”. 
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Opracowano także koncepcję projektową dla zadania pn. „Budowa Gminnego 

Centrum Usług Opiekuńczych oraz koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej  

w miejscowości Rudziniec. 

W ramach podpisanej umowy na dofinasowanie projektu „Budowa centrum 

przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 

2014 -2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie „poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie – ZIT” rozpoczęto prace nad przygotowaniem inwestycji. 

Pierwszym etapem był wybór Inżyniera Kontraktu. Funkcję Inżyniera kontraktu pełnić 

będzie firma: I.D.M. Inżynieria drogowo-mostowa Wojciech Stec. Realizacja  inwestycji 

rozpocznie się w 2022 roku.  

W dalszym ciągu kontynuowane jest inwestowanie w oświetlenie uliczne na obszarze 

gminy oraz oświetlenie obiektów sportowych.  

W 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego zabudowano 7 nowych latarni 

fotowoltaicznych w miejscowościach: Bojszów, Chechło oraz Słupsko. Na dzień  

31 grudnia 2021 r. gmina Rudziniec była właścicielem 282 fotowoltaicznych latarni 

oświetlenia ulicznego oraz boisk sportowych.  

 

Wykaz punktów świetlnych fotowoltaicznych na terenie gminy Rudziniec: 

 

Lp. Lokalizacja Ilość 
sztuk 

Wartość Rok montażu 

1 Rudno Wiśniowa 13 72 991,75 2016 

2 Bycina Wąska 5 32 009,69 2016 

3 Bojszów Dąbrówka 8 47 377,91 2016 

4 Bojszów Słoneczna 4 26 886,95 2016 

5 Pławniowice Górna 4 26 886,95 2016 

6 Słupsko Boisko sportowe 4 26 886,95 2016 

7 Pławniowice Polna 11 62 746,14 2016 

8 Bojszów Kasztanowa 8 47 377,92 2016 

9 Rudziniec Klonowa 13 72 991,62 2016 

10 Rudziniec Świętego Michała 6 37 132,43 2016 

11 Rzeczyce Polna 5 32 009,69 2016 

12 Chechło Piękna 3 21 764,21 2016 

13 Niewiesze Regat 7 42 255,17 2016 

14 Rudziniec Lipowa 1 6 063,90 2017 

15 Rudziniec Stawowa 2 12 127,80 2017 

16 Bojszów Sportowa 1 6 086,40 2017 

17 Bojszów Szkolna 2 12 127,80 2017 

18 Widów Na Buczek 1 6 063,90 2017 

19 Poniszowice Polna 4 24 255,60 2017 

20 Rzeczyce Piaskowa 14 2 12 150,30 2017 

21 Rzeczyce Piaskowa 10 1 6 086,40 2017 
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22 Kleszczów Sportowa 1 6 063,90 2017 

23 Kleszczów Brzozowa  2 8 364,00 2017 

24 Kleszczów Rzemieślników 1 6 063,90 2017 

25 Poniszowice Polna 12 72 932,40 2018 

26 Niekarmia Poniszowicka 3 19 278,09 2018 

27 Taciszów Wakacyjna 7 44 381,40 2018 

28 Rzeczyce Łąkowa 25 147 369,80 2018 

29 Rudno Gliwicka  8 49 311,60 2018 

30 Rudziniec Tartak 2 13 208,15 2018 

31 Bycina Śluza 6 39 351,20 2018 

32 Bojszów Sadowa 6 37 851,20 2018 

33 Widów Na Buczek 6 38 453,35 2018 

34 Rudziniec Stodółka 11 68 932,20 2018 

35 Kleszczów Sportowa 1 7 503,00 2019 

36 Ligota Łabędzka 
Słonecznikowa 

8 46 838,40  2020 

37 Rzeczyce Polna, Nad 
Potokiem 

4 23 419,20 2020 

38 Kleszczów Dębowa, Klonowa, 
Akacjowa i Rzemieślników 

21 122 950,80  2020 

39 Rudno Dębowa 7 40 983,60 2020 

40 Rudziniec Polna 4 23 419,20 2020 

41 Rudziniec Stawowa 9 52 693,20 2020 

42 Rudziniec Dębowa 2 11 709,60 2020 

43 Poniszowice Gliwicka 2b 1 5 854,80 2020 

44 Niewiesze Plażowa 9 52 693,20 2020 

45 Bojszów Dąbrówka 7 40 983,60 2020 

46 Chechło Piękna 61 1 5 854,80 2020 

47 Łany Słoneczna 2 11 709,60 2020 

48 Bojszów boisko sportowe 2 8 597,70 2020 

49 Rzeczyce Polna plac zabaw 2 8 597,70 2020 

50 Bojszów Kościelna 3 22 601,25 2021 

51 Słupsko Stawowa 1 7 533,75 2021 

52 Chechło boisko sportowe  3 22 601,25 2021 

                      Razem 282 1 702 385,32  

Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

W roku 2021 został wykonany projekt  „Dobudowy nowych punktów oświetlenia 

ulicznego zintegrowanych z istniejącą siecią elektroenergertyczną”.Koszt opracowanej 

dokumentacji to 51 100,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w następujących 

sołectwach: Rudziniec,  Łącza, Rudno, Chechło, Widów, Pławniowice, Słupsko, 

Niekarmia, Bycina, Ligota Łabędzka, Taciszów i Kleszczów. 
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VI. Realizacja zadań własnych gminy Rudziniec  

 

1. Oświata 

Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy 

Rudziniec (wg stanu na dzień 30 września 2021 roku) przedstawiała się następująco: 

 

Placówka 
Oddziały 

szkolne 

Oddziały 

przedszkolne 

Szkoła Podstawowa w Bycinie 5 1 

Szkoła Podstawowa w Bojszowie 6 2 

Szkoła Podstawowa w Chechle 

(prowadzona przez stowarzyszenie) 
8 2 

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 8 4 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pławniowicach 6 2 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach 6 3 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie 5 2 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzińcu 14 3 

Razem 58 19 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

 

Wydatki poniesione na poszczególne placówki oświatowe gminy Rudziniec w 2021 

roku obrazuje poniższa tabela. 

 

Placówka Poniesione wydatki 

Szkoła Podstawowa w Bycinie 
1 263 670,87 zł 

Szkoła Podstawowa w Bojszowie  
2 367 348,90 zł 

Szkoła Podstawowa w Chechle 

(prowadzona przez stowarzyszenie) 
2 061 778,26 zł 

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  2 790 315,47 zł 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pławniowicach 1 946 143,64 zł 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach  2 848 873,67 zł 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie  1 862 487,85 zł 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzińcu 4 689 607,60 zł 

Razem 19 830 226,26 zł 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 
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Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy 

Rudziniec (wg stanu na dzień 30 września 2021 roku) została przedstawia w ujęciu 

tabelarycznym.  

 

Placówka Liczba uczniów 
Liczba 

przedszkolaków 

Szkoła Podstawowa w Bycinie 
30 19 

Szkoła Podstawowa w Bojszowie  
62 50 

Szkoła Podstawowa w Chechle 

(prowadzona przez stowarzyszenie) 
68 34 

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  107 80 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w 

Pławniowicach 
41 33 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Poniszowicach  
93 67 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie  50 42 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Rudzińcu 
292 70 

Razem 743 395 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy 

Rudziniec (wg stanu na dzień 30 września 2021 roku) określa poniższa tabela. 

 

Placówka Liczba nauczycieli Etaty 

Szkoła Podstawowa w Bycinie 12 10,40 

Szkoła Podstawowa w Bojszowie  28 19,09 

Szkoła Podstawowa w Chechle 

(prowadzona przez stowarzyszenie) 
35 18,51 

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  27 20,40 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w 

Pławniowicach 
20 14,51 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Poniszowicach  
23 18,77 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie  19 15,65 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Rudzińcu 
41 37,20 

Razem 205 154,53 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku do którego przystąpiło 93 uczniów: 

 

Przedmiot Średnia w % Średnia wojewódzka w % 

Język polski 63 60,57 

Matematyka  43 47 

Język angielski 65 67 

Język niemiecki  57 56 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

W 2021 r. szkoły prowadzone przez gminę Rudziniec wzięły udział w programie 

„Laboratoria przyszłości”. Celem programu było budowanie kompetencji kreatywnych 

i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły zakupiły wyposażenie 

techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych. Każda szkoła została 

wyposażona w:  

- drukarkę 3D wraz z akcesoriami, 

- mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, 

- lutownicę lub stacje lutownicze z gorącym powietrzem, 

- kamerę przenośną cyfrową wraz z akcesoriami, 

- aparat fotograficzny z akcesoriami, 

- statyw z akcesoriami, 

- mikroport z akcesoriami, 

- oświetlenie do realizacji nagrań, 

- mikrofon kierunkowy z akcesoriami, 

- gimbal.  
 

Wysokość wsparcia była uzależniona od liczby uczniów w danej szkole i wynosiła: 

Szkoła Podstawowa w Bojszowie                           30 000 zł 

Szkoła Podstawowa w Bycinie                               30 000 zł 

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie                 60 000 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach    30 000 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach    30 000 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie                30 000 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu             87 600 zł 
 
Laboratoria przyszłości 
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Od 2014 r. uczniowie klas III szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 

Rudziniec korzystają z zajęć na basenie, w ramach programu „Umiem pływać”. Zajęcia 

dofinansowywane są przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów. W 2021 r. uczestniczyło w nich 80 uczniów podzielonych na 6 maksymalnie 

15 osobowych grup. Od początku uczestnictwa w programie uczniowie korzystają  

z basenu w Kozłowie w kompleksie hotelowym Platan. Koszt realizacji programu  

w 2021 r. wyniósł 27 950 zł, w tym otrzymane dofinansowanie to kwota 10 481,25 zł. 

 

Od 2018 roku w ramach rezerwy subwencji oświatowej szkoły podstawowe z terenu 

gminy Rudziniec sukcesywnie ubiegają się o dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji 

i Nauki na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych. W 2021 r. wsparcie ministerstwa 

otrzymały Szkoła Podstawowa w Rudnie w wysokości 34 332,00 zł oraz Szkoła 

Podstawowa w Chechle w wysokości 46 655,00 zł.  
 
wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
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W 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach wziął udział w konkursie 

„Zielona Pracownia 2021” ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Utworzona pracownia otrzymała 

nazwę „Ziemia – niebieska kropka”. Pracownika przeznaczona jest głównie do nauki 

przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności do prowadzenia doświadczeń  

z ekologii, fizyki i chemii. Zawiera trzy wyodrębnione przestrzenie: 

-  dla uczniów (8 trzyosobowych ławek), 

- dla nauczyciela (stół demonstracyjny, laptop, wizualizer, tablica interaktywna  

i tradycyjna), 

- do samodzielnej, twórczej pracy uczniów pod hasłem „Obserwujemy, doświadczamy 

i wnioskujemy”. 

Realizacja programu obejmowała zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-video, 

komputerowego oraz wyposażenia pracowni w meble, na łączną kwotę 55 677,08 zł. 

W tym 50 000,00 zł pochodziło z dotacji z WFOŚiGW. Natomiast przygotowanie 

pomieszczenia, tj. prace remontowe i koszty modernizacji pracowni zostały 

sfinansowane ze środków własnych gminy. 

 
Zielona Pracownia 2021 
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2. Pomoc społeczna  

Zadania w zakresie pomocy społecznej gmina Rudziniec wykonuje poprzez działania 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach. Na szeroko 

rozumiane zadania w zakresie pomocy społecznej i polityki społecznej składają się   

w szczególności zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

ustawy  o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o dodatkach energetycznych, 

ustawy o stypendiach szkolnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, Karta Dużej Rodziny.   

W 2021 roku wsparcie z pomocy społecznej uzyskało 359 osób. Główne powody 

przyznanych świadczeń z pomocy społecznej to:  

− ubóstwo - 1 384  

− niepełnosprawność - 369  

− bezrobocie – 612 

− długotrwała lub ciężka choroba - 195  

− alkoholizm - 79.   

Realizując swoje zadania OPS przyjął 1 603 wniosków i wydał 2 070 decyzji  

w zakresie:  

− pomocy społecznej i wspierania rodziny – 761 wniosków  

− świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych – 315 wniosków   

− dodatków mieszkaniowych – 91 wniosków  

− dodatków energetycznych – 62 wniosków   

− świadczeń wychowawczych 500+ - 1351 wniosków  

− funduszu alimentacyjnego – 25 wniosków  

− Karty Dużej Rodziny – 34 wniosków   

− Czyste powietrze – 26 wniosków 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym określonych ustawą  

o pomocy społecznej, realizowanych w roku 2021 przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

należało min. in.: 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, z  tytułu czego pomocą objęto  

63 osoby przyznając 380 świadczeń dla 55 rodzin na ogólną kwotę 130.717,00 zł, 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, z tytułu czego wydano 144 decyzji,  

w tym  44 na zasiłki specjalne na ogólną kwotę 82.433,00 zł,  

− organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi z tytułu czego w ramach środków gminy wydano  

6 decyzji, opieką objęto 8 osób. Pobrana odpłatność za usługi wyniosła 18.859,00 zł, 

− dożywianie dzieci, z tytułu czego wydano 75 decyzji dla 84 osób na ogólną kwotę 

55.044,00 zł, 

− sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, w ramach czego zorganizowano 

pogrzeb dla 3 osób,  



 

 

 

  

                 Raport o stanie gminy Rudziniec za 2021 rok  46 
  

 

− kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu, gdzie w roku 2021 skierowano do placówki 3 osoby, 

ogółem ponoszono koszty na ogólną kwotę 432.791,30 zł za 15 osób przebywających 

w ośmiu domach, natomiast dochody uzyskane w tytułu ponoszenia odpłatności za 

członków rodzin przebywających w domach pomocy wyniosły 34.854,00 zł; 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, z tytułu czego poniesiono koszty  

w wysokości 174.642,22 zł, przyznano  305 świadczeń dla 27 osób samotnie 

gospodarujących oraz 2 osób w rodzinie; 

− opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: wydano 

decyzje dla 25 osób na łączną kwotę 14.480,58 zł, 

− praca socjalna, w ramach której przeprowadzono 743 wywiady środowiskowe, w tym: 

1)    257 w środowisku mieszkańców gminy Rudziniec, 

2)    418 w schronisku dla osób bezdomnych „Zacisze Grażyny” w Niewieszy  

3)    68 w Ośrodku Terapii Uzależnień NZOZ Szansa w Pławniowicach.  

Należy zauważyć, iż dla 4 etatów pracownika socjalnego, na 743 przeprowadzone 

wywiady środowiskowe 486 z nich, czyli ponad 65% generowały dwa ośrodki 

zewnętrzne, bowiem zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej wywiady 

środowiskowe przeprowadzają ośrodki pomocy społecznej, na terenie których 

przebywa osoba.  

Praca socjalna według polskiej ustawy o pomocy społecznej to 

interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom 

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. 

Ogrom zadań jakie stają na co dzień przez pracownikami socjalnymi wymagał bardzo 

wysokich kwalifikacji zawodowych i psychospołecznych. Szerokiej wiedzy prawnej, 

psychologicznej, doradczej, znajomości środowiska jak również umiejętności 

poszukiwań rozwiązań poza środowiskiem lokalnym, wypracowania szerokich 

kontaktów zewnętrznych, jak również współpracy międzyinstytucjonalnej. Ponieważ 

zadania te nie mieszczą się w żadnych statystykach czy sprawozdaniach, a zajmują 

najwięcej czasu i wymagają największego zaangażowania, w niniejszym 

sprawozdaniu OPS przedstawia tylko niektóre z nich.  

Do głównych czynności należały: 

− bieżąca analiza potrzeb  

− interwencja kryzysowa – związana przede wszystkim z zagrożeniem zdrowia klientów, 

wykonywana we współpracy z policją oraz służbą zdrowia 

− kontakt z miejscowymi i poza gminnymi NZOZ oraz oddziałami szpitalnymi, 

− teleporady i rejestracje w NZOZ organizowane na rzecz klientów,  

− zakupy leków, załatwianie skierowań na badania specjalistyczne i do specjalistów, 

transportu (w tym karetek pogotowia),  

− wizyty u specjalistów wraz  z podopiecznym 

− zakup i dostarczanie lekarstw, szczególnie osobom objętym kwarantanną, 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_pomocy_spo%C5%82ecznej_(2004)
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− załatwiane dodatkowego świadczenia 500+ dla emerytów i rencistów 

− pomoc w poszukiwaniu i kompletowaniu dokumentów umożliwiających otrzymania 

świadczeń emerytalnych po osiągnięciu wieku emerytalnego 

− załatwianie dokumentów oraz formalności związanych ze składaniem wniosków celem  

wydania orzeczenie o niepełnosprawności przez Miejski Zespół  

ds. Niepełnosprawności w Gliwicach 

−  poszukiwanie członków rodzin zarówno w kraju, jak i za granicą  

− bieżąca współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego; 

− współpraca z sołtysami, 

− sieciowanie w celu organizacji pomocy sąsiedzkiej, dzięki czemu znacznie 

ograniczona była min. potrzeba organizacji usług opiekuńczych czy odbieranie dzieci 

z rodzin biologicznych i umieszczanie w systemie pieczy zastępczej 

− doradztwo, poradnictwo prawne i psychologiczne 

− informowanie klientów o możliwości uzyskania pomocy, kierowanie do odpowiednich 

instytucji 

− organizowanie i sprawianie pogrzebów osobom samotnym lub tym, których rodziny nie 

podejmują się pochówku, 

− wyjazdy na sprawy sądowe w charakterze świadka; 

− składanie zeznań w sprawach prowadzonych przez policję lub w prokuraturę, 

− współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie 

− udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz jego 

grupach roboczych,  

− bieżący kontakt ze szkołami w zakresie funkcjonowania i potrzeb rodzin, w których są 

dzieci; 

− pilotowanie bieżących płatności lub możliwości spłat zadłużenia w płatnościach 

czynszowych szczególnie w zasobach gminnych ZBGKIM Rudziniec oraz mediów, 

praca skierowana na zdyscyplinowania klientów do ponoszenia kosztów, 

− edukacja gospodarowania budżetem, 

− współpraca ze sklepami w poszczególnych miejscowościach w celu kontroli 

wydatkowania środków finansowych wypłacanych klientom, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapobiegania wydatkowania na używki 

− organizowanie osobom samotnym lub niepełnosprawnym ciepłych posiłków 

− współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja  

i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, kierowanie osób pozostających bez pracy. 

Pandemia COVID-19 wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiła, iż rok 

2021 był drugim rokiem bardzo trudnym dla pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej, którzy z racji swojego charakteru pracy zostali wyznaczeni do pełnienia 

ważnej roli w systemie pomocowym, a co za tym idzie zwiększony został ich zakres 

obowiązków  i ilość wykonywanej pracy.   
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Należy zaznaczyć, iż mimo, że personel OPS w znacznej części składa się z matek, 

które mogły skorzystać z przysługującej opieki na dzieci, żadna z pracownic tego nie 

zrobiła.  

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak  

i klientom wprowadzono zmiany organizacyjne, które zapewniły obsługę indywidulną,  

jak i wypłaty wszelkich świadczeń. Wszystkie świadczenia były na bieżąco wypłacane, 

a wszyscy klienci obsłużeni.  

Uruchomione dodatkowe numery telefoniczne telefonii komórkowej, dla mieszkańców 

naszej gminy będących w kwarantannie oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych 

nie posiadających wsparcia w rodzinie, a wymagających pomocy były czynne.  

Pod udostępnionymi numerami codziennie, a przez znaczny czas włącznie  

z weekendami w godzinach 7.30-19.00 dyżurowali pracownicy socjalni.   

Wśród zadań realizowanych w roku 2021, zaraz po ustawie o pomocy społecznej 

wyróżnia się spośród obowiązków zadania określone w ustawie w wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.  

Ustawa określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zadania administracji publicznej  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zasady finansowania 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Zgodnie z jej zapisami rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności 

na:  

− analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

− wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;  

− rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;  

− podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;  

− pomocy w integracji rodziny;  

− przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;  

− dążeniu do reintegracji rodziny. 

W roku 2021 wspieranie rodziny prowadzone było w formie pracy z rodziną poprzez 

przydzielenie do współpracy asystenta rodziny. Pomocą objętych było ogółem 

dziewięć rodzin, w których funkcjonowało 26 dzieci. Dwie rodziny przyjęły propozycję 

współpracy dobrowolnie, natomiast siedem zostało zobowiązanych postanowieniem 

sądowym.  

Do zadań asystenta rodziny należało w szczególności:  

− opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

− udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;  

− udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

− udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;  

− udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;  

− wspieranie aktywności społecznej rodzin;  
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− motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

− udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

− udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych;  

− podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin;  

− prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;  

− prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;  

− sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;  

− współpraca z placówkami oświaty, NZOZ, placówkami specjalistycznymi oraz innymi 

podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;  

− współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi 

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznał za niezbędną.  

W roku 2021 od miesiąca marca Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 

Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. 

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój 

usług społecznych i zdrowotnych – ZIT realizował wraz z Fundacją Metamorfoza  

z Katowic projekt partnerski pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Rudziniec”. 

Zakończenie jego realizacji zastąpiło w lutym roku 2022. Wartość projektu wynosiła 

93 095,85 zł  

Projekt zakładał wsparcie: 

− 10 osób niesamodzielnych kwalifikujących się do objęcia usługami opiekuńczymi,  

− 15 rodziców/opiekunów prawnych z rodzin dotkniętych trudnościami opiekuńczo-

wychowawczymi 

− 15 dzieci w wieku 6-15 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym.  

W ramach projektu utworzona została placówka wsparcia dziennego w formie 

podwórkowej, jednakże ze względów organizacyjnych, często korzystano z zasobów 

lokalowych szkoły w Chechle oraz salki OPS w Rudzińcu. Podczas projektu odbywały 

się zajęcia socjoterapeutyczne, animacyjne, edukacyjne, plastyczne oraz sportowe.  
 
Zajęcia realizowane w ramach projektu 
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Dzieci otrzymały obiady, pomoc w nauce, w rozwiązywaniu codziennych trudności 

oraz miały możliwość spędzania atrakcyjnie czasu w sposób akceptowalny społecznie. 

Prowadzono spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologami, którzy byli również 

do dyspozycji rodziców. 

Ponadto wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z korepetycji z zakresu, który sprawiał 

im największe trudności, a były to matematyka, język polski oraz język angielski.  

Dzięki realizacji projektu, dzieci miały również okazję wyjechać na wycieczki.   

  

Zajęcia realizowane w ramach projektu 
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Ostatecznie z projektu skorzystało 11 osób niesamodzielnych kwalifikujących się do 

objęcia usługami opiekuńczymi. Trzy opiekunki ukończyły kurs opieki nad osobami 

niesamodzielnymi. W ramach projektu finalnie wsparcie otrzymało również 24 dzieci   

z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.    

 

3. Ochrona środowiska 

W ramach ochrony środowiska na terenie gminy Rudziniec prowadzonych jest szereg 

działań mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz utrzymanie  

i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Gmina od lat 

dofinansowuje działania proekologiczne oraz wspiera działania na rzecz edukacji 

ekologicznej. W 2021 roku kontynuowano realizację programów ekologicznych,  

tj. programu ograniczenia emisji, usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Zrealizowano również zadanie polegające na: odbiorze, transporcie oraz odzysku lub 

unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big-Bag z terenu gminy Rudziniec. W ramach zadania 

unieszkodliwiono 30,02 Mg odpadów, na kwotę 31 773,17 zł. 
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W 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady 

zbierane i odbierane były w sposób selektywny wynosiła 25 zł. W wyniku 

przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania 

polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych oraz opróżnianiu koszy ulicznych dotychczasowa stawka 25 zł za 

odbiór odpadów komunalnych z dniem 1 stycznia 2022 roku uległa zmianie i wynosi 

35 zł od osoby. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku zostali 

zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

5,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zmianie nie uległa 

miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami, jeżeli 

właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i wynosi ona 100,00 zł.  

 

Od 1 lipca  2021 r. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu działa punkt konsultacyjno-

informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.  W ramach punktu sporządzane są 

wnioski o dofinansowanie oraz udzielane jest wsparcie w zakresie rozliczania 

dofinansowania. Punkt czynny jest w każdy czwartek w godzinach 7.30-17.30 

O dofinansowanie, w ramach działalności punktu zostało złożonych do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

87 wniosków. 

 

Od lipca także w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przyjmowane są także i wprowadzane 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła  

i źródeł spalania paliw. Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na terenie 

gminy znajdują się 3 462 punkty adresowe. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w bazie 

wprowadzonych zostało 320 punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracją. 

W ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

mieszkańcy otrzymali ulotkę o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

Ponadto wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola z terenu gminy otrzymały 

materiały edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowanie z odpadami,  

tj.: planszowe gry edukacyjne – 100 szt., podłogowa gra edukacyjna – 15 szt., 

książeczki edukacyjne – 750 szt., scenariusz warsztatów edukacyjnych i konkursów. 

W zakresie problematyki szkodliwości spalania odpadów oraz realizacji obowiązków 

wynikających z Programu ochrony powietrza zaprojektowano, wykonano i w części 

rozdysponowano książeczki edukacyjne – 750 szt., ulotki informacyjne – 4000 szt., 

linijki drewniane – 350 szt., puzzle dla dzieci – 100 szt., memory dla dzieci – 100 szt. 
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4.Transport 

W 2021 roku świadczeniem usług przewozowych w publicznym transporcie drogowym 

na terenie gminy Rudziniec zajmowała się spółka GTV BUS Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą w Walcach. Mimo ogłoszonego stanu epidemii przewieziono 306 434 

pasażerów na 21 liniach. Wszystkie sołectwa były bezpośrednio skomunikowane  

z Gliwicami i Pyskowicami w dni robocze oraz większości dni wolnych od pracy. 

Uczniowie mogli swobodnie dojeżdżać do szkół na terenie gminy , a także do szkół 

ponadpodstawowych w Gliwicach i Pyskowicach. Mieszkańcy mogli dojechać do pracy 

na terenie gminy, Gliwic, Pyskowic i KSSE w Gliwicach. 
 

 

5. Bezpieczeństwo publiczne   

W gminie Rudziniec funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych  Straży  Pożarnych: 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowie 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie 

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach 

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Łączy 

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Niewieszy 

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Pławniowicach 

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzińcu 

9) Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku  

10) Ochotnicza Straż Pożarna w Widowie, 

w tym trzy w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego: Rudziniec, Pławniowice  

i Widów. W 2021 roku na potrzeby jednostki OSP Słupsko zakupiono używany 

samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA za kwotę 195 000,00 zł. Jednostkę 

OSP Rudziniec natomiast wyposażono w 10 kompletów ubrań specjalnych  

trzyczęściowych.  Zakupu ubrań specjalistycznych dokonano z  dotacji   z Funduszu 

Sprawiedliwości i środków gminy. 

 
Prezentacja samochodu pożarniczego 
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Przekazanie ubrań specjalnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jednostki ochotniczych straży pożarnych w 2021 roku wyjeżdżały do akcji 227 razy.  

 

2020 r. 2021 r. 

Ogólna liczba 

interwencji na 

terenie gminy 

Ogólna ilość 

wyjazdów jednostek 

OSP 

Ogólna liczba 

interwencji na 

terenie gminy 

Ogólna ilość 

wyjazdów jednostek 

OSP 

310 189 310 227 
Źródło: dane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 

 

Ogólna ilość interwencji na terenie gminy Rudziniec jednostek straży pożarnej 

wyniosła 310 zdarzeniach: 
 

Lp. Rodzaj interwencji 2019 2020 2021 

1. Pożary 66 83 52 

2. Miejscowe zagrożenia 202 213 246 

3. Alarmy fałszywe 16 14 12 

4. Ogółem 284 310 310 

Źródło: dane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 

 

Wielkość pożarów przedstawiała się następująco: 

 

Lp. Wielkość pożarów 2019 2020 2021 

1. Małe 63 76 49 

2. Średnie 3 7 3 

3. Duże 0 0 0 

4. Bardzo duże 0 0 0 

Źródło: dane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 
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Do najczęstszych przyczyn powstałych pożarów należały: 

 

Lp. Przyczyny pożarów 2019 2020 2021 

1. Nieostrożność osób 

dorosłych 
0 3 3 

2. Nieostrożność osób 

nieletnich 
0 0 0 

3. Wady i niewłaściwa 

eksploatacja urządzeń 

elektrycznych 

0 1 3 

4. Wady i niewłaściwa 

eksploatacja urządzeń 

grzewczych 

4 7 14 

5. Wady i niewłaściwa 

eksploatacja środków 

transportu 

1 4 0 

6. Podpalenia 42 52 17 

7. Nieustalone 9 3 2 

8. Wyładowania 

atmosferyczne 
0 1 0 

9. Wady urządzeń 

mechanicznych 
1 1 0 

10. inne 4 11 3 

Źródło: dane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 

 

Osoby poszkodowane podczas prowadzonych działań: 

 

Lp. Osoby poszkodowane 2019 2020 2021 

1. Ofiary śmiertelne 1 3 8 

2. Ranni 36 22 26 

3. Ranni strażacy 0 0 0 

Źródło: dane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 
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Interwencje jednostek straży pożarnej w zakresie likwidacji miejscowych zagrożeń: 

 

Lp. Rodzaj prowadzonych 

działań 
2019 2020 2021 

1. Zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia 
267 210 246 

2. Otwieranie pomieszczeń 2 4 5 

3. Oddymianie, przewietrzanie 13 2 1 

4. Zbieranie, usuwanie 

substancji chemicznych 
31 40 33 

5. Neutralizacja, sorpcja 

substancji chem. i innych 
39 38 38 

6. Wycinanie drzew, konarów i 

innych obiektów przyrody 
46 47 43 

7. Ewakuacja ludzi 0 2 3 

8. Wypompowywanie wody z 

obiektów 
0 30 11 

9. Prace rozbiórkowe konstrukcji 

budowlanych 
10 3 8 

10. Rozcinanie konstrukcji i 

urządzeń 
2 1 3 

11. Podnoszenie i 

przemieszczanie elementów 

konstrukcji maszyn 

2 0 0 

12. Podawanie środków 

gaśniczych w natarciu 
64 0 0 

13. Ustalanie, rozpoznawanie 

substancji chemicznych 
6 2 9 

14. Ograniczanie rozlewów i 

wycieków 
0 4 4 

15. Przemieszczanie agresywne 

lub nietypowo zachowujących 

się owadów lub zwierząt 

44 38 61 

16. Udzielanie pierwszej pomocy 22 21 35 

Źródło: dane Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 
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Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w obszarze zwalczania 

przestępczości na terenie gminy Rudziniec realizował Komisariat Policji  

w Pyskowicach jako jednostka podległa Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 

W celu  poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w 2021 r. gmina Rudziniec 

przeznaczyła środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie 

gminy realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach  

w godzinach pozasłużbowych. Dodatkowe służby realizowano w okresie marzec-

grudzień. Przeznaczona kwota 8000,00 zł, wydatkowano 7600,00 zł. Jednocześnie  

w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa osób korzystających z terenów 

położonych nad Zbiornikiem Pławniowice w okresie sezonu letniego podpisano  

z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach porozumienie dot. dofinansowania 

dodatkowych służb patrolowych na terenie Komisariatu Policji Pyskowice w obrębie 

Zbiornika Pławniowice, realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji 

w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych.  

Dodatkowe służby patrolowe realizowano w okresie od dnia 01 czerwca 2021 r.  

do 01 września 2021 r. w dniach sobota-niedziela, innych dniach wolnych od pracy 

oraz innych dniach wynikających z bieżącej analizy zagrożenia w uzgodnieniu  

z Wójtem Gminy Rudziniec. Przeznaczona kwota to 27 000,00 zł, wydatkowano  

24 600,00 zł.  
 

Liczba wypadków i kolizji drogowych na terenie gminy Rudziniec w 2021 roku 

przedstawiała się następująco: 

 

Źródło: dane Komenda Miejska Policji w Gliwicach 

 

6. Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków 

Zaopatrzenie gminy Rudziniec w wodę oparte jest o następujące podmioty 

gospodarcze: 

1) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, który 

zaopatruje w wodę sołectwa: Bojszów, Bycina, Chechło, Łany, Łącza, 

Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rudziniec, Słupsko, 

Widów.  

2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gliwice które zaopatruje w wodę 

sołectwa: Taciszów, Kleszczów, Rzeczyce, Ligota Łabędzka. 

Liczba zdarzeń Wypadki Kolizje Ranni Ofiary 

śmiertelne 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

182 211 8 5 174 206 9 5 1 1 
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Woda ujmowana z ujęć głębinowych uzdatniana jest na Stacjach Uzdatniania Wody 

w miejscowościach Chechło, Niewiesze, Pławniowice, Rudziniec. Do miejscowości 

Rudno, Bojszów oraz Łącza woda dostarczana jest za pośrednictwem przepompowni 

w Rudnie. Do miejscowości Bycina woda dostarczana jest za pośrednictwem 

przepompowni w miejscowości Niewiesze. 

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane są na terenie 

następujących miejscowości: Bojszów, Poniszowice, Słupsko, Chechło. 

Odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej kolektorowej sieci kanalizacyjnej. 

Ścieki trafiają do biologicznych oczyszczalni kontenerowych zlokalizowanych 

w  powyższych miejscowościach. 

W miejscowości Rudziniec odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej 

kolektorowej sieci kanalizacyjnej i za pośrednictwem przepompowni, która tłoczy je do 

miejscowości Niezdrowice w gminie Ujazd, a następnie do oczyszczali ścieków Ujazd. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zakład budżetowy zarządzał siecią wodociągowej  

o długości 131,3 km i 2418 przyłączami wodociągowymi oraz siecią kanalizacyjną  

o długości 26,2 km wraz z 377 przyłączami kanalizacyjnymi.  

Ilość wody dostarczonej do wszystkich odbiorców to 279 tys. m3. Siecią kanalizacyjną 

do oczyszczalni w Ujeździe przekazano 30 tys. m3 nieczystości płynnych. 

Ilość ścieków  dopływających do oczyszczalni ścieków w Bojszowie, Poniszowicach, 

Chechle i Słupsku wynosi 21 tys. m3. 

W zakresie wywozu nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy oraz 

gmin sąsiednich zakład budżetowy dostarczał ścieki do oczyszczalni ścieków  

w Toszku, Blachowni, Gliwicach, Ujeździe oraz do przepompowni w Pyskowicach. 

 

7. Melioracje wodne  

Na terenie gminy Rudziniec od 2011 r. działa Spółka Wodna Gminy Rudziniec, która 

jest niepubliczną formą organizacyjną zrzeszającą osoby fizyczne lub prawne na 

zasadzie dobrowolności, w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie gospodarowania 

wodami i niedziałająca w celu osiągniecia zysku. Podstawowym celem jest 

wykonywanie, utrzymanie  oraz eksploatacja urządzeń służących do melioracji 

wodnych, na terenach osób, które przystąpiły do spółki wodnej.  Członkiem spółki 

może zostać każdy, kto posiada działkę na terenie gminy Rudziniec. Aby zostać 

członkiem spółki wystarczy złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Spółki Wodnej 

Gminy Rudziniec. Wysokość rocznej składki członkowskiej zależy bezpośrednio od 

posiadanego areału i wynosi: 

- 25,00 zł za pierwszy zadeklarowany hektar gruntu, tj. od 0.01 – 1.00 ha,  

- 10,00 zł za każdy rozpoczęty – zadeklarowany hektar. 

Obecnie spółka zrzesza 165 członków. W roku 2021 Spółka wykonała konserwacje 

rowów melioracyjnych o łącznej długości 2420 mb, w następujących miejscowościach: 

Łącza, Niewiesze, Niekarmia, Widów.   

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 50 086,10 zł., w tym dotacja z budżetu 

gminy Rudziniec w wysokości 30 000,00 zł.  
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8. Działalność instytucji kultury   

Na terenie gminy Rudziniec działają dwie instytucje kultury - Gminnym Ośrodek Kultury 

w Rudzińcu z siedziba w Poniszowicach, który utworzony został na mocy uchwały  

nr XXVII/318/01 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie 

utworzenia Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu  

z siedzibą w Poniszowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu. 

Misją gminnego ośrodka kultury jest upowszechnianie i promocja kultury poprzez: 

1) rozpoznawanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców 

gminy Rudziniec 

2) tworzenie warunków do efektywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i dorosłych oraz organizowanie im różnych form aktywności 

kulturalnej, artystycznej, rękodzielniczej 

3) tworzenie w gminie warunków rozwoju różnych form artystycznych w celu 

zaspokajania wśród dzieci , młodzieży dorosłych rozwijania talentów  

i zainteresowań,  

a także rozwijanie różnych dziedzin kultury amatorskiej i profesjonalnej na terenie 

gminy Rudziniec poprzez:  

4) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi 

5) udostępnianie pomieszczeń GOK i wsparcie merytoryczne 

6) wychowanie przez sztukę i rozrywkę. 

Jednostka działa w oparciu o przepisy prawne: ustawa o samorządzie gminnym z dnia 

8 marca 1990 roku, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

z dnia 25 października  1991 roku oraz statut Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec  

z siedzibą w Poniszowicach. 

W 2021 roku w ramach GOK Rudziniec funkcjonowały następujące sekcje i grupy 

artystyczne:  

1) Gminna Orkiestra Dęta (20 osób)          

2) Grupa Aktywny Senior (25 osób) wraz z Grupą Muzyczną Time (3 osoby).  

3) Grupa Muzyczna Trollinki (20 pań) 

4) Grupa Teatralna Katastrofa (8 osób ) 

5) Grupa dziennikarska (5 osób)  

6) 2 Grupy rękodzielnicze (30 pań) 

7) Sekcje instrumentalne - nauka gry na gitarze, keyboardzie ( 22 osoby) 

8) Sekcja wokalna - studio piosenki ( 7 osób) 

9) Sekcje taneczne - 2 grupy wiekowe mażoretki  (20 osób); 2 grupy wiekowe 

tańca nowoczesnego ( 50 osób) 

W 2021 roku w gminnym ośrodku kultury zorganizowano wernisaż wraz z wystawą 

prac Pani Barbary Pieszko "Kroniki De omni re scibili et quibusdam aliis", trzy konkursy 

plastyczne: Kreatywne Święto Rodziny, Najładniejsza Choinka, Palma wielkanocna,  

konkurs fotograficzny oraz międzygminny sąsiedzki festiwal Śpiewajmy Maleńkiemu. 

W ramach promocji działań kulturalnych wydawano okolicznik pod nazwą „Kulturalnik 

Gminy Rudziniec” w wersji papierowej oraz  elektronicznej a grupa dziennikarska 

nagrywała kolejne odcinki Rudzinieckiej Telewizji Śniadaniowej. 
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Rudziniecka Telewizja Śniadaniowa 

 

Dla dzieci i młodzieży zorganizowano podczas przerwy wakacyjnej w trzech 

miejscowościach gminy kreatywne  zajęcia i sporo atrakcji, w tym również wycieczkę 

do Bajkowego lasu . 

 

Wycieczka do Bajkowego Lasu 
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Dla Grupy Aktywny Senior zorganizowano wycieczkę do Wrocławia, nagrano 2 płyty 

w tym audio i video, wydano Kalendarz z wizerunkami .Grupa wzięła również udział   

w Yura Senior Festiwal Poręba 2021. 
 
Wycieczka do Wrocławia 

 

W 2021 dokonano także analizy jakości oferty  kulturalnej oraz potrzeb mieszkańców, 

a pod koniec roku złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i sztuki o dofinansowanie 

w ramach Programu DK+ inicjatywy lokalne organizowanego przez Narodowe 

Centrum Kultury.  

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią wirusa Covid - 19 w 2021 roku 

ograniczono  działania stacjonarne na rzecz organizowania wydarzeń w przestrzeni 

wirtualnej. W mediach społecznościowych nagrano oraz udostępniono następujące 

wydarzenia: 

- koncert Świąteczno-Noworoczny w wykonaniu orkiestry dętej,  

- koncerty z udziałem Grupy Aktywny Senior wraz z Grupą Muzyczną TIME z okazji 

Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Końca Karnawału, tzw. Śledzika, Dnia Matki oraz 

podczas Triduum paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy,  

- musical Walentynkowy  „Do Zakochania Jeden Krok”, 

- pokaz Mażoretkowy z okazji Dnia Kobiet, 

- pokaz grupy tańca współczesnego z okazji Dnia Mężczyzn, 

- koncert z okazji I Dnia Wiosny,  

- pokazy Taneczne Seniorów i Seniorek,  

- pokaz kroszenia Jaj Wielkanocnych, 

- pokazy kulinarne świątecznych wyrobów, 

- kolędowy Challange.  
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Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu należy 

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 

udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-

bibliograficznej, a także popularyzacja książek i czytelnictwa. 

W skład biblioteki wchodzą biblioteka w Rudzińcu oraz jej filia w Poniszowicach.  

Na koniec 2021 roku na księgozbiór biblioteki składało się 21 231 woluminów, a liczba 

zarejestrowanych czytelników wynosiła 1106.  

Liczba udostępnień na zewnątrz wynosiła 14 690, tym samym wzrosła o 22 %  

w stosunku do roku ubiegłego. Liczba odwiedzin w bibliotece wynosiła 5059 i wzrosła 

o 13 % w stosunku do roku 2020.  

W 2021 roku powiększono zbiory o 873 nowe pozycje, część księgozbioru 

zniszczonego, zaczytanego i nieaktualnego tematycznie - wycofano. 

Na koniec 2021 roku 64% całości zbiorów zostało wprowadzonych do katalogu 

elektronicznego Sowa/MARC21 przy jednoczesnym opatrzeniu w kody kreskowe, 

umożliwiające w przyszłości elektroniczne zamówienia. Na stronie internetowej 

biblioteki działa zakładka do katalogu OPAC, gdzie widoczne są zbiory „on-line”. 

Ponadto biblioteka zapewniała dowóz książek do domów osób, które z powodu wieku 

bądź choroby, miały trudności z dotarciem do biblioteki.  

Działalność w postaci dowozu książek do domu rozszerzono o wszystkich seniorów, 

którzy z racji pandemii nie opuszczali domu oraz o osoby sprawujące opiekę nad 

wymagającym tego członkiem rodziny.  

W bibliotece użytkowano 18 komputerów, z których 10 udostępniono dla czytelników, 

którzy mogli ponadto korzystać z 3 tabletów i 11 czytników. Czytniki wyposażone są  

w syntetyzator mowy, pozwalający na odczytanie publikacji na głos, przydatne dla 

osób niewidomych i słabo widzących. Strona internetowa placówki została również 

dostosowana uwzględniając potrzeby tej grupy.  

Wszystkie komputery posiadały dostęp do szerokopasmowego Internetu.              

Działalność biblioteki to nie tylko wypożyczanie książek. W 2021 roku łącznie  

w różnego typu zajęciach edukacyjnych i popularyzujących czytelnictwo wzięło udział 

507 osób.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu zorganizowała następujące wydarzenia, 

mające na celu promocję czytelnictwa oraz organizację czasu wolnego dzieciom  

i młodzieży: 

− „Miłość zaklęta w książce” – panel spotkań w ramach Klubu Miłośników Literatury na 

platformie Zoom, 

− setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – stworzenie wystawy  

o poecie, jego życiu oraz wkładek do wypożyczanych książek, na których znajdowały 

się nadrukowane fragmenty wierszy K.K. Baczyńskiego, 

− wystawa książek pełnych miłości – dostępna w miesiącu lutym. Wystawie towarzyszyło 

spotkanie na platformie Zoom, 

− Dzień Matki z biblioteką – konkurs dla dzieci, w którym za opublikowane życzenia 

otrzymywało się prezent dla mamy, 

− „Bibliolato”, zajęcia wakacyjne dla dzieci wraz z wycieczką do Arboretum Bramy 

Morawskiej w Raciborzu,  
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Bibliolato 

 

Narodowe czytanie 
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− Narodowe Czytanie we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym  

w Rudzińcu przygotowano inscenizację plenerową „Moralności Pani Dulskiej” na 

wyspie w przypałacowym parku w Rudzińcu. 

− Wirtualna akcja pt. „Czytanie nie boli”. Chętni czytelnicy fotografowali się  

z wybranym hasztagiem # i przesyłali do pracowników biblioteki arkusze zachęcające 

do czytania, z których utworzono wyjątkowy kolaż. Do akcji zaangażowali się 

przedstawiciele różnych profesji w tym strażacy zawodowi, 

− „Książka na wakacje”. Akcja propagująca czytanie podczas czasu wolnego. 

− Stworzenie „Pamiętnika z podróży” z wakacyjnymi zdjęciami czytelników  

– z książką w roli głównej. Dotarły do biblioteki zdjęcia z wielu zakątków świata. 

− Wystawa prac malarskich dzieci ze spektrum autyzmu zorganizowana  

we współpracy ze studiem fotograficznym „Kokoszka” z Gliwic, wystawa prac 

rękodzielniczych naszych czytelniczek z wykorzystaniem haftu krzyżykowego. 

− Spotkania autorskie z pisarzem Tomaszem Sobanią w Zespołach Szkolno-

Przedszkolnych w Rudzińcu oraz w Poniszowicach. 

− Całoroczna akcja pn. „Mała książka – wielki człowiek” w partnerstwie z Instytutem 

Książki, akcja promująca czytanie od najmłodszych lat, polegająca na wydawaniu 

wyprawek czytelniczych przedszkolakom zapisanym do biblioteki i aktywnie 

wypożyczającym. 

Biblioteka była także organizatorem cyklicznych spotkań „Miłośników Literatury i Kawy 

z Ekspresu”, w trybie hybrydowym z przewagą spotkań stacjonarnych.     

 

Ponadto biblioteka była organizatorem wystaw okolicznościowych związanych m.in.  

z 130 rocznicą urodzin Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, czy 100-leciem urodzin 

Tadeusza Różewicza. 

W związku z wciąż zmieniającą się rzeczywistością i potrzebami czytelników, 

bibliotekarze przez cały rok brali udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach 

doskonaląc swoje umiejętności oraz nabywając nowe, stosowne do wymagań w dużej 

mierze - cyfrowej obsługi użytkownika. 

Warto również wspomnieć o przystąpieniu biblioteki do wypożyczalni 

międzybibliotecznej umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki 

Narodowej – Academica, szczególnie cenny dla studentów oraz osób piszących prace 

naukowe system elektronicznych wypożyczeń. 

W bibliotece centralnej przygotowano stanowisko z wygodnie obsługiwanym 

terminalem. Przeprowadzono również pierwsze szkolenia związane z tym rodzajem 

udostępnień. 
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VII. Realizacja programów, polityk i strategii 
 

1. Strategia Rozwoju Gminy Rudziniec 

Uchwałą nr XVII/156/2015 w dniu 22 grudnia 2015 r. została przyjęta Strategia 

Rozwoju Gminy Rudziniec na lata 2016 – 2022. Strategia jest dokumentem, który 

wskazuje kierunki w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, 

zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia.  

Strategia Rozwoju Gminy Rudziniec obejmuje cztery obszary strategiczne. Każdy  

z tych obszarów dzieli się na wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działania.    

Obszar strategiczny – infrastruktura techniczna i ochrona środowiska. Cel 

strategiczny:  

1.1 Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej w celu poprawy 

jakości życia mieszkańców gminy.   

Kierunki działania: 

1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej w gminie – poprawa parametrów 

technicznych, stanu nawierzchni, budowa chodników i kanalizacji deszczowej. 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy. 

3. Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie 

budowa kanalizacji liniowej jest niemożliwa bądź ekonomicznie nieuzasadniona. 

4. Rozbudowa ujęcia wody w Niewieszy i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej 

w tym stacje uzdatniania wody, wymawiana wodociągów cementowo-azbestowych, 

zabezpieczenie bezpieczeństwa dostaw wody na wypadek awarii (tzw. spinki) oraz 

zaopatrzenie w wodę sołectwa Bycina z gminnego ujęcia wody. 

5. Remont gminnego zasobu mieszkaniowego. 

6. Modernizacja energetyczna gminnych budynków użyteczności publicznej. 

7. Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

8. Rozbudowa gminnej bazy budynków użyteczności publicznej (świetlice, remizy, 

biblioteka). 

9. Rozwój komunikacji publicznej na ternie gminy wraz z budową centrum 

przesiadkowego w Rudzińcu i zakupem taboru autobusowego. 

10. Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy wraz z zakupem 

pojazdu specjalistycznego i modernizacją PSZOK-u. 

11. Podejmowanie działań w kierunku ograniczania niskiej emisji w gminie, likwidacji 

wyborów  zawierających azbest oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

12. Konserwacja istniejących cieków wodnych w celu prawidłowego odwodnienia  

i zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

14. Uzbrajanie terenów przemysłowych gminy. 

15. Rozwój systemów i aplikacji przyczyniających się do polepszenia pracy Urzędu 

Gminy oraz zwiększenia dostępu mieszkańców do cyfrowych usług publicznych. 

 



 

 

 

  

                 Raport o stanie gminy Rudziniec za 2021 rok  67 
  

 

Obszar strategiczny – turystyka i kultura. Cele strategiczne:   

2.1 Wykorzystanie zabytków dziedzictwa kulturowego, walorów krajobrazowych, 

przyrodniczych i środowiska naturalnego do rozwoju turystyki i agroturystyki oraz 

sektora usług towarzyszących. 

2.2 Upowszechnianie kultury, zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego dla 

przyszłych pokoleń.  

Kierunki działania: 

1. Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony zabytków 

architektonicznych, pomników przyrody i krajobrazu. 

2. Budowanie wizerunku gminy jako miejsce atrakcyjnego i bezpiecznego 

wypoczynku, w tym prowadzenie działalności wydawniczej. 

3. Modernizacja infrastruktury mającej wpływ na rozwój funkcji turystycznych, 

rekreacyjnych i kulturalnych. 

4. Poprawa warunków do czynnego wypoczynku nad zbiornikami wodnymi w gminie. 

5. Rozbudowa i popularyzacja istniejącej sieci tras rowerowych oraz szlaków pieszych. 

6. Promocja lokalnych produktów turystycznych, udział w targach turystycznych. 

7. Upowszechnianie kultury poprzez działalność kulturalną prowadzaną zwłaszcza pod 

egidą Gminnego Ośrodka Kultury. 

8. Pielęgnowanie tradycji lokalnych poprzez promowanie lokalnych twórców i zespołów  

artystycznych. 

9. Wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, klubami itp. 

10. Organizacja i promocja imprez i wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym. 

11. Upowszechnienie czytelnictwa poprzez polepszenie warunków korzystania  

z gminnej biblioteki. 

12. Rozwój współpracy z gminami partnerskimi. 

Obszar strategiczny – oświata i sport. Cele strategiczne:  

3.1 Podnoszenie jakości pracy oraz warunków nauczania w placówkach oświatowych 

na terenie gminy – modernizacja bazy oświatowej.  

3.2 Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego – rozwój zaplecza sportowo – 

rekreacyjnego” zrealizowane zostało przedsięwzięcie.  

Kierunki działania: 

1. Modernizacja i remonty istniejącej bazy placówek oświatowych. 

2. Dostosowanie placówek oświatowych na ternie gminy do zmieniającego się 

systemu i prawa oświatowego. 

3. Reorganizacja sieci szkół na terenie gminy. 

4. Tworzenie nowych oddziałów przedszkolnych, zwłaszcza dla dzieci 3 i 4-letnich. 

5. Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej poprzez budowę przyszkolnych sal 

gimnastycznych i boisk wielofunkcyjnych. 

6. Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych w nowoczesne narzędzia 

pracy. 

7. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. 

8. Modernizacja i poprawa stanu technicznego istniejących obiektów sportowych. 
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9. Współpraca z klubami sportowymi na ternie gminy. 

10. Wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych w tym sportowych oraz organizację imprez 

sportowo-rekreacyjnych.  

Obszar strategiczny – strefa społeczna. Cel strategiczny:   

4.1 Rozwój usług socjalno-bytowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

publicznego, zapewnienie mieszkańcom dostępności do podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniom społecznym.     

Kierunki działania: 

1. Stworzenie dziennego domu opieki dla osób starszych z terenu gminy. 

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego – Policją, Państwową i Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, itd. 

3. Doposażenie jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

4. Modernizacja i doposażenie funkcjonujących na terenie gminy świetlic wiejskich. 

5. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wspieranie przez gminę programów  

z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

6. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania patologiom społecznym i wykluczeniu 

społecznemu poprzez opracowanie odpowiednich programów. 

7. Zapewnienie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla ludzi 

starszych, samotnych i niepełnosprawnych poprzez poprawę komunikacji publicznej.  

 

2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rudziniec  

Uchwałą nr LI/430/2018 z dniu 26 kwietnia 2018 r. został przyjęty Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023. Celem strategicznym zdefiniowanym  

w niniejszym dokumencie jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 

dostępność wielofunkcyjnej i atrakcyjnej przestrzeni, a także nowoczesnej 

infrastruktury, zapewniającej dobre warunki do pracy, nauki i spędzania czasu wolnego 

w zrównoważonym środowisku. Cele operacyjne i kierunki działania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec odnoszą się do sfer: społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a także środowiskowej. 

Przyjęte cele operacyjne to:  

1) Poprawa oferty społeczno-gospodarczej oraz integracja i aktywizacja 

mieszkańców.  

W ramach celu operacyjnego wskazano następujące kierunki działania: 

- wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integracja mieszkańców 

- aktywizacja mieszkańców poprzez rozwój oferty społecznej oraz edukacyjnej 

- wzmocnienie współpracy oraz poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców 

- aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój osobisty 

- wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru do rewitalizacji. 
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2) Tworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej. 

W ramach celu operacyjnego wskazano następujące kierunki działania: 

- wprowadzenie nowych funkcji w przestrzeni publicznej sprzyjających aktywności 

społecznej i gospodarczej 

- poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 

w przestrzeni publicznej 

- wzrost użyteczności budynków komunalnych na cele społeczne 

- wzmocnienie atrakcyjności i funkcjonalności terenów zielonych oraz rozwój oferty 

kulturalno – sportowej i rekreacyjnej. 

3) Zdrowy styl życia oraz wzrost jakości środowiska naturalnego.  

W ramach celu operacyjnego wskazano następujące kierunki działania: 

 - promowanie zdrowego stylu życia oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród 

mieszkańców 

- wspieranie działań służących eliminowaniu negatywnych zjawisk w środowisku  

i wdrażanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska.   

 

3. Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  

Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy 

oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie  

i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami. Szczegółowym 

przeznaczeniem programu jest między innymi wzmocnienie potencjału organizacji 

oraz rozwój wolontariatu, otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność  

w wykonywaniu zadań publicznych, promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, 

racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.  W 2021 roku w ramach 

programu udzielono 28 dotacji na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, 1 dotację na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz  

9 dotacji na realizację zadań programu z pominięciem otwartego konkursu ofert  

(tzw. „małe granty”).  

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje otrzymały 

następujące stowarzyszenia:  

− ULKS Pławniowice w kwocie 14.800,00 zł, w ramach którego działa sekcja piłki nożnej 

i tenisa stołowego; 

− KS Orły Bojszów w kwocie 17.699,84 zł. Klub działa w sekcji piłkarskiej; 

− LKS Leśnik Łącza w kwocie 17.686,00 zł, który prowadzi sekcję piłkarską; 

− LKS Młodość Rudno w kwocie 32.142,91 zł, w ramach którego działa sekcja piłki 

nożnej, tenisa stołowego oraz futsalu; 

− LKS Amator Rudziniec w kwocie 31.643,70 zł, który posiada kilka drużyn w sekcji 

piłkarskiej; 

− LKS Olimpia Pławniowice w kwocie 27.187,83 zł, który prowadzi sekcję piłkarską; 

− ULKS Tajfun Ligota Łabędzka w kwocie 14.600,00 zł, który działa w sekcji tenisa 

stołowego;  

− LKS Ślązak Bycina w kwocie 19.700,00 zł, który prowadzi sekcję piłkarską; 
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− Akademia Tenisa Stołowego w kwocie 17.100,00 zł, której głównym celem jest 

szkolenie dzieci, młodzieży i osób starszych w tenisie stołowym;  

− Klub Sportowy Rudziniec w kwocie 24.800,00 zł, w ramach którego działa w sekcja 

siatkarska; 

− LKS Naprzód Poniszowice w kwocie 14.915,93 zł, prowadzi sekcję piłkarską; 

− LKS Start Kleszczów w kwocie 26.970,00 zł, w ramach którego działa sekcja piłki 

nożnej oraz sekcja jogi i fitness; 

− Klub Karate Kyokushin w kwocie 10.800,00 zł, który działa w zakresie sekcji karate; 

− GILDIA KOMILITON w kwocie 7.594,03 zł, która działa w sekcji modelarskiej ISKRA.    

W zakresie ochrony i promocji zdrowia dotacje otrzymał Caritas Diecezji Gliwickiej 

(100.000 zł). Zadanie polegało na objęciu opieką pielęgniarską, pielęgnacyjną, 

opiekuńczą  i domową rehabilitacją, usprawnienie ruchowe osób po przebytych 

złamaniach, urazach oraz udarach w celu przywrócenia tym osobom sprawności 

fizycznej, umożliwieniu samodzielnej egzystencji oraz przebywania w czasie choroby 

w środowisku rodzinnym. Realizowane zadania obejmowały także szkolenie rodziny 

(opiekunów) w zakresie opieki nad chorym, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego  

i środków pielęgnacyjnych, realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki  

i edukacji zdrowotnej wobec pacjenta i jego rodziny (opiekunów).  W 2021 r. wykonano 

10 848 zabiegów pielęgniarskich, m.in. pomiar ciśnienia, masaże, ćwiczenia ruchowe, 

kontrola leków, zastrzyki,  962 czynności higienicznych oraz 841 konsultacji lekarskich. 

Objętych opieką zostało w ciągu całego roku 88 osób, a suma wizyt domowych 

wyniosła 3574. Były to osoby starsze, emeryci, renciści, bezrobotni, ludzie ciężko 

chorzy jak również niepełnosprawni, wymagający opieki pielęgniarskiej, 

pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz działań usprawniających ruchowo. 

 

W zakresie tzw. „małych grantów” dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia: 

 

Lp. Oferent Tytuł zadania 

Wysokość 

udzielonej 

dotacji [zł] 

1. 

LKS Młodość Rudno 

Gminny turniej piłki nożnej 

seniorów o Puchar Wójta Gminy 

Rudziniec 

2 500,00 zł 

2. 
Klub Sportowy Rudziniec 

Otwarte Mistrzostwa Śląska w 

siatkówce plażowej 2021 
2 500,00 zł 

3. 
LKS Amator Rudziniec 

Turniej oldbojów w piłce nożnej o 

Puchar Wójta Gminy Rudziniec 
2 490,00 zł 
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4. Okręg Polski Związek 

Hodowców Gołębi 

Pocztowych Katowice 

Oddział Gliwice-Knurów 

Sekcja Rudziniec 

Finał współzawodnictwa – 

podsumowanie sezonu lotowego – 

25 – lecie poświęcenia sztandaru 

2 500,00 zł 

5. Ośrodek Edukacyjno – 

Formacyjny Diecezji 

Gliwickiej 

Koncert „Servi Domini Cantores” 8 000,00 zł 

6. 

LKS Start Kleszczów 

Gminny Turniej Trampkarzy w 

Piłce Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Rudziniec 

2 364,58 zł 

7. Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Mikołaja w Rudnie 

Koncert poetycko-refleksyjny pt. 

„Wielki Polak – Kardynał Stefan 

Wyszyński” 

2 500,00 zł 

8. Stowarzyszenie GILDIA 

KOMILITON 

II Festiwal Modelarski Gminy 

Rudziniec 
2 499,38 zł 

9. 
Koło Gospodyń 

Wiejskich w Rudzińcu 

Spotkanie świąteczne dla Kół 

Gospodyń Wiejskich z Gminy 

Rudziniec 

2 500,00 zł 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

4. Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec 

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania pod nazwą: Modernizacja źródeł ciepła  

w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rudziniec w ramach Programu 

Ograniczania Emisji dla gminy Rudziniec zrealizowano 168 inwestycji polegających na 

wymianie źródeł ciepła, w tym:  

wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe tzw. V klasy – 82 szt.,  

wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – 14 szt.,  

wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę – 34 szt.,  

pompy ciepła – 38 szt.  

Łączna wartość zadania w 2021 r. wyniosła 1 337 787,41 zł. Środki finansowe na 

realizację zadania pochodziły z dotacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  

632  000 zł oraz budżetu gminy 705 787,41 zł. 

 

Od 2018 r. wymieniono łącznie 451 źródeł ciepła, w tym:  

wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe tzw. V klasy – 288 szt.,  

wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – 32 szt.,  

wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę – 92 szt.,  

ogrzewanie elektryczne – 1 szt., pompa ciepła – 38 szt. 
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5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Rudziniec. 

W 2021 roku kontynuowano Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Rudziniec. W 2021 r. dokonano demontażu, zebrania, 

transportu i unieszkodliwienia 34,74 Mg odpadów zawierających azbest. Środki 

finansowe w wysokości 40 482,89 zł na realizację programu pochodziły z budżetu 

gminy. Mieszkańcy otrzymali dofinansowanie w wysokości 100% kosztów demontażu, 

transportu, zbierania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r.  

w ramach programu usunięto ok. 430 Mg azbestu. 

 

6. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rudziniec na lata 

2021-2023 realizowany jest na podstawie uchwały nr XL/266/2020 Rady Gminy 

Rudziniec z dnia 29 grudnia 2020 r. W ramach programu zaplanowano dofinansowanie 

następującej ilości przydomowych oczyszczalni ścieków: 2021 -20 szt., 2022- 30 szt., 

2023 – 30 szt. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków 

w latach 2011 – 2021 z podziałem na poszczególne miejscowości. 

 

 Rok 
2011 

Rok  
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Razem 

Liczba  
wykonanych 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków 

46 75 55 95 45 45 30 30 30 20 19 490 

Bojszów 2 8 10 10 1 1 x X 5 7 1 45 

Bycina 2 2 1 8 2 3 1 4 1 1 3 28 

Chechło 0 2 1 4 0 1 2 1 X X 1 12 

Kleszczów 13 8 5 12 13 3 5 5 4 2 5 75 

Ligota 
Łabędzka 

1 2 0 0 1 2 2 0 X X X 8 

Łany 2 7 6 8 3 4 1 0 X X X 31 

Łącza 1 4 2 5 4 2 1 3 X 1 X 23 

Niekarmia 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 X 9 

Niewiesze 2 1 3 3 0 4 0 1 1 X X 15 

Pławniowice 7 9 7 12 5 1 3 3 1 1 2 51 

Poniszowice 3 3 1 6 3 5 0 4 1 1 1 28 

Rudno 6 16 10 18 4 8 x 1 4 3 1 71 

Rudziniec x x x x x 0 5 0 4 1 X 10 

Rzeczyce 0 3 1 2 0 3 2 3 1 1 3 19 

Taciszów 6 5 4 4 1 3 4 1 5 1 2 36 

Widów 0 4 3 3 7 4 3 3 2 x X 29 

Razem 316 155  490 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 
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Finansowanie programu odbyło się w całości ze środków własnych gminy Rudziniec. 

W 2021 roku gmina udzieliła dotacji na łączna kwotę 132 888,00 zł. 

 

7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rudziniec. Opieka nad zwierzętami dziko – żyjącymi. 

W ramach programu opieki nad zwierzętami w 2021 roku wyłapano i umieszczono  

w schronisku Psia Chata prowadzonym przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt 2 psy. 

Udzielono pomocy weterynaryjnej 38 zwierzętom oraz przekazano do Leśnego 

Pogotowia w Mikołowie 34 dzikich zwierząt.  

Całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu 

gminy Rudziniec zapewniało Gospodarstwo Rolne mieszczące się w Kochanowicach 

przy ul. Wiejskiej 10.  

Opieka nad wolnożyjącymi kotami realizowana była poprzez zakup karmy  

i zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania przez karmicieli, zapewnienie 

opieki rannym lub chorym kotom, podejmowanie działań w celu ograniczenia ich 

populacji.  

Ponadto podjęto działania w zakresie odbioru oraz utylizacji padłych zwierząt 

znajdujących się na drogach i innych nieruchomościach gminnych. 

 

 

8. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudziniec na lata 2020 - 2025 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w gminie Rudziniec. Gmina 

podejmuje działania w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym 

powołanym przez Wójta Gminy Rudziniec. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 

ośrodka pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty, ochrony zdrowia, Caritas – 

organizacji pozarządowej oraz kuratorzy wydziałów sądu rodzinnego i karnego.  

Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a w/w 

podmiotami.  

Poszczególni członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonywali pracę w ramach 

własnych obowiązków służbowych.  

I tak: 

- podejmowano działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie poprzez 

prowadzenie procedury Niebieska Karta. Kontynuowano z roku 2020 cztery procedury, 

wprowadzono 8 nowych. Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania, natomiast  

w bezpośredniej pracy w osobami wobec których zaistniało podejrzenie stosowania 

przemocy w rodzinie wzięło udział 25 grup roboczych. W każdej z nich pracowali 

przedstawiciele OPS; 

- rozpowszechniano informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, 

- inicjowano działania w stosunku do osób stosujących przemoc, kierując do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu skorzystania z porad psychologa oraz 

wzięcia udziału w pracy grupy korekcyjno-kompensacyjnej dla sprawców przemocy.  
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9. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec  

Rok 2021 był drugim z kolei rokiem, w którym realizacja programu z powodu pandemii 

była znacznie utrudniona. 

Działania w ramach programu koordynowała Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. W ciągu roku odbyło się 9 spotkań gminnej komisji.  

Na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu skierowano 3 osoby,  

z czego stawiła się jedna osoba. W związku z powyższym postanowiono skierować 

dwie sprawy do sądu.  

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną oraz zagrożenia z niej wypływające, 

każdorazowo podczas spotkań komisji poddawano pod dyskusję możliwość 

organizacji zajęć skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W związku  

z powyższym nie organizowano zajęć dla dzieci, natomiast w miarę systematycznie 

spotykano się z młodzieżą jako najbardziej zagrożoną  uzależnieniami – 29 razy oraz 

w Klubie 50+ odbyło się 51 zajęć. 

We współpracy z biblioteką gminną zorganizowano dwa spotkania autorskie 

skierowane do młodzieży szkół w Rudzińcu oraz Poniszowic. Prowadził je pan Tomasz 

Sobania, młody pisarz, sportowiec i podróżnik, a przy tym chłopak z sąsiedztwa, bo  

z pobliskiego Toszka, który brawurowo pokazał na przykładzie własnym, że wiele 

trudnych z pozoru wyzwań okazuje się możliwych do wykonania, jeśli młodym ludziom 

starczy wyobraźni i determinacji w dążeniu do celu, a także że można konstruktywnie 

spędzając wolny czas pomagać innym, dbając jednocześnie o swój rozwój i kondycję.  

 

Spotkanie autorskie 
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W czterech miejscowościach gminy, tj. w Rudzińcu, Rudnie, Taciszowie oraz 

Pławniowicach w ciągu 51 spotkań realizowano projekt - „Klub 50+” - ogólnodostępne 

otwarte działania profilaktyczne o charakterze edukacyjno-integracyjnym promujące 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego szczególnie przez osoby 

powyżej 50-go roku życia, mające na celu minimalizowanie występowania 

ryzykownych zachowań, promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, prowadzenie 

działań edukacyjnych na temat zagrożeń wynikających z używania środków 

odurzających, substancji psychoaktywnych, a także pozamedycznego stosowania 

produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia. 

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, gro osób powróciło po dłuższej 

przerwie spowodowanej obawą przed możliwością zarażenia się koronawirusem. 

Uczestnicy podkreślali fakt, iż podczas długiej izolacji ich stan zdrowia psychicznego 

na tyle się pogarszał, że z radością wrócili do funkcjonowania w grupach.  

Podczas spotkań zaproponowano zarówno działania rozwijające własne pasje  

i umiejętności, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia rozwijające pamięć oraz wykłady 

specjalistów z różnych dziedzin, w tym psychologa i trenera umiejętności społecznych, 

jak również spotkania z dzielnicowymi dotyczące bezpieczeństwa.  

 

 
Spotkania Klubu 50+ 
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W przerwach pomiędzy kolejnymi ograniczeniami zarówno młodzież, jak i dorośli 

skorzystali również z możliwości wyjazdu na wycieczki, w tym do Cieszyna, na Górę 

Św. Anny,  do kręgielni w Sierotach, do ZOO we Wrocławiu  czy do kina.  
 
Spotkania Klubu 50+ 

    

 

      

 

Na bieżąco prowadzono poradnictwo w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  

w Pławniowicach dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób zagrożonych 

uzależnieniem. Psycholog dyżurował pod umówionym numerem, prowadząc porady 

telefoniczne, jak również w razie potrzeby umawiał się bezpośrednio z klientem.  

Udzielono także schronienia osobie wraz z małym dzieckiem w Ośrodku Wsparcia 

„Przystań” w Bojszowie, do czasu uzyskania samodzielnego mieszkania.  

W ramach pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, w których występują problemy lub skutki uzależnień, 

zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono 

asystentów rodziny, których zadaniem była pomoc w poprawie funkcjonowania rodziny 

z ukierunkowaniem na poprawę umiejętności rodzicielskich. Pracą objęto 3 rodziny,  

w których występuje problem uzależnienia i współuzależnienia, niestety w jednym 

przypadku konieczne było sądowe zabezpieczenie dziecka w trybie interwencyjnym.  
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Realizując gminny program profilaktyczny w roku 2021, ośrodek kontynuował 

współpracę z placówkami oświatowymi, w związku z powyższym wsparto realizacje 

szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych poprzez organizację trzech 

zajęć warsztatowych w formie zdalnej z zakresu profilaktyki uzależnień (narkotyki)  

i przemocy rówieśniczej dla 215 uczestników oraz 6 warsztatów z zakresu profilaktyki 

alkoholowej dla łącznej liczby 394 uczestników, uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rudzińcu.                                                                                                                                           

 

10. Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom  

W ramach „Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom 

skierowanego do dzieci z terenu gminy Rudziniec na lata 2020-2023” oraz „Program 

profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowanego do dzieci  

z terenu gminy Rudziniec na lata 2020-2023” w drodze konkursu ofert na kontynuację 

programów w 2021 roku zostali wyłonieni dwaj wykonawcy, tj. Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA ”Remedium” Awramienko Sp.j. 

oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS” J. Polakiewicz-Wieczorek,  

H. Wieczorek Spółka Partnerska Lekarzy. 

Programem objęte zostały dzieci  urodzone w 2020 i 2021 roku, zamieszkałe na terenie 

gminy Rudziniec, których rodzice wyrazili chęć wzięcia udziału w akcji szczepień. 

W ramach realizacji programu w 2021 roku wykonano 103 szczepienia przeciw 

meningokokom typu B  oraz 81 przeciw meningokokom typu A, C, W-135, Y. Łączny 

koszt realizacji programów wyniósł 30 638,42 zł. 

 

11. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Rudzińcu dysponował lokalami mieszkalnymi w następujących 

lokalizacjach: 

 

LOKALE MIESZKALNE 

BOJSZÓW, UL.DĄBRÓWKA 1 

BOJSZÓW, UL.DĄBRÓWKA 3 

BOJSZÓW, UL.DĄBRÓWKA 7 

BOJSZÓW, UL.DĄBRÓWKA 10 

BOJSZÓW, UL.KOŚCIUSZKI 9 

BOJSZÓW, UL.SZKOLNA 12 

BYCINA, UL.PYSKOWICKA 47 

BYCINA, UL.SZKOLNA 17 

BYCINA, UL.SZKOLNA 20 

CHECHŁO, UL.PARKOWA 1A 

CHECHŁO, UL.PIĘKNA 10 

CHECHŁO, UL.PIĘKNA 7A 
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ŁANY, UL.PYSKOWICKA 22 

ŁANY, UL.PYSKOWICKA 40 

ŁANY, UL.MŁYŃSKA 33 

NIEKARMIA, UL.SŁUPSKA 2 

NIEWIESZE, PYSKOWICKA 40 

PŁAWNIOWICE, UL.GLIWICKA 50 

PŁAWNIOWICE, UL.GLIWICKA 54 

PŁAWNIOWICE, UL.GLIWICKA 71 

PONISZOWICE, UL.STRAŻACKA 1 

PONISZOWICE, UL.STRAŻACKA 3 

RUDNO, UL.GLIWICKA 119 

RUDNO, UL.GLIWICKA 121 

RUDNO, UL.SZKOLNA 7 

RUDZINIEC, UL.GLIWICKA 2/2 

RUDZINIEC, UL.GLIWICKA 12 

RUDZINIEC, UL.KANAŁOWA 1 

RUDZINIEC, UL.KANAŁOWA 3 

RUDZINIEC, UL.LIPOWA 43 

RUDZINIEC, UL.OPOLSKA 1 

RUDZINIEC, UL.TARTAK 1 

RZECZYCE, UL.KOLEJOWA 10 

RZECZYCE, UL.KOLEJOWA 10A 

RZECZYCE, UL.POLNA 17 

RZECZYCE, UL.POLNA 19 

SŁUPSKO, UL.LIPOWA 1 

SŁUPSKO, UL.POLNA 2 

TACISZÓW, UL.GLIWICKA 51 

TACISZÓW, UL.WĄSKA 11 

WIDÓW, UL.GLIWICKA 7 

 
Źródło: dane Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

 

W 2021 roku dokonano remontu  mieszkań znajdujących się w  miejscowości Chechło 

Piękna 10/2, Rudno Gliwicka 121/1. W ośmiu lokalach mieszkalnych wymieniono piece 

grzewcze. W budynku w miejscowości Niewiesze Pyskowicka 40 przeprowadzony 

został remont pokrycia dachowego. W pięciu budynkach zostały wykonane prace 

związane z zaleceniami kominiarskimi. 
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W roku 2021 wykonano dokumentację projektową termomodernizacji wraz  

z wymianą pieców grzewczych  trzech budynków wielolokalowych tj.:  

Rudziniec ulica Opolska 1, Niewiesze ulica Pyskowicka 40, Słupsko ulica Polna 2. 

Jednocześnie w 2021 roku zawarto porozumienie na wspólną realizację programu 

ELENA na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.  Zakres programu ELENA 

obejmuje realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej  

w budynkach. Na terenie gminy Rudziniec programem zostało objętych 17 budynków 

mieszkalnych.  
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VIII. Programy, projekty dofinansowane ze środków 

zewnętrznych 

 

Lp. Nazwa zadania 

Źródło 

dofinansowania  

/nazwa programu 

Wartość 

zadania w 

złotych 

Wartość 

dofinansow

ania w 

złotych 

Stan realizacji 

1.  

Budowa nowych 

punktów 

świetlnych 

wykorzystujących 

OZE na terenie 

Gminy Rudziniec 

- etap II 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego  

na lata 2014-2020 

1 310 530,77 1 109 871,15 Zrealizowano 

2.  

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku 

użyteczności 

publicznej w 

Rudzińcu przy  

ul. Opolskiej 8 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego  

na lata 2014-2020 

531 055,76 449 306,40 

Otrzymano 

dofinansowanie  

- w trakcie 

realizacji 

3.  

Budowa centrum 

przesiadkowego 

typu Park&Ride 

oraz Bike&Ride 

przy dworcu PKP 

w Rudzińcu 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego  

na lata 2014-2020 

2 622 695,25 2 229 290,97 

Otrzymano 

dofinansowanie  

- w trakcie 

realizacji 

4.  

Montaż instalacji 

do wytwarzania 

odnawialnych 

źródeł energii na 

budynkach 

użyteczności 

publicznej w 

Gminie Rudziniec 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego  

na lata 2014-2020 

1 298 342,64 1 022 892,29 

Otrzymano 

dofinansowanie  

- w trakcie 

realizacji 

5.  

Modernizacja 

Stacji Uzdatniania 

Wody w 

Niewieszy 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 

Program Inwestycji 

Strategicznych 

4 000 000,00 3 800 000,00 

Otrzymano 

dofinansowanie  

- w trakcie 

realizacji 

6.  

Wymiana rur 

wodociągowych 

cementowo-

azbestowych 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 5 000 000,00 4 750 000,00 

Otrzymano 

dofinansowanie  

- w trakcie 

realizacji 



 

 

 

  

                 Raport o stanie gminy Rudziniec za 2021 rok  82 
  

 

Program Inwestycji 

Strategicznych 

7.  

Budowa Centrum 

Usług 

Opiekuńczych w 

Rudzińcu 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: 

Program Inwestycji 

Strategicznych 

10 000 

000,00 
8 500 000,00 

Nie otrzymał 

dofinansowania 

8.  Cyfrowa Gmina 

Program 

Operacyjny  

Polska Cyfrowa  

na lata 2014 – 

2020 

100 000,00 100 000,00 

Otrzymano 

dofinansowanie  

- w trakcie 

realizacji 

9.  

Wsparcie dzieci i 

wnuków byłych 

pracowników 

PGR w rozwoju 

cyfrowym 

Program 

Operacyjny  

Polska Cyfrowa  

na lata 2014 – 

2020 

185 000,00 185 000,00 

Otrzymano 

dofinansowanie  

- w trakcie 

realizacji 

10.  

Rozbudowa 

Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego 

w Poniszowicach 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych – 

Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 

2 199 947,61 800 000,00 

Otrzymano 

dofinansowanie  

- w trakcie 

realizacji 

11.  

Wymiana źródeł 

ciepła na terenie 

Gminy Rudziniec 

Górnośląsko-

Zagłębiowska 

Metropolia – 

Programu 

Ograniczenia 

Niskiej Emisji 

632.000,00 632.000,00 Zrealizowano 

12.  

Budowa 

oczyszczalni 

ścieków na 

terenie Gminy 

Rudziniec 

Budżet Państwa / 

uzupełnienie 

subwencji ogólnej,  

z przeznaczeniem 

na 

wsparcie 

finansowe 

inwestycji  

w zakresie 

kanalizacji 

4.423.908,00 4.423.908,00 
Otrzymano 

dofinansowanie 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 
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IX. Realizacja uchwał Rady Gminy  
W 2021 roku odbyło się 21 sesji Rady Gminy Rudziniec, na których Rada podjęła 101 

uchwał. Realizacja uchwał przedstawia się następująco:  
 

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 - Uchwała nr XLII/280/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLIII/286/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLIII/287/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLIV/291/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLIV/292/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLV/293/2021 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLV/294/2021 z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLVIII/308/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  
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- Uchwała nr XLVIII/309/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLIX/312/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr XLIX/313/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021 

- Uchwała nr L/315/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  

- Uchwała nr LI/322/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021   

- Uchwała nr LII/331/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021   

- Uchwała nr LIII/335/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  

- Uchwała nr LIII/336/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021  

 - Uchwała nr LIV/338/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  

- Uchwała nr LV/342/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  
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- Uchwała nr LV/343/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021   

- Uchwała nr LVI/344/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  

- Uchwała nr LVII/352/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  

- Uchwała nr LVII/353/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021  

- Uchwała nr LVIII/359/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021    

- Uchwała nr LIX/365/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok - sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  

- Uchwała nr LIX/366/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021   

- Uchwała nr LXI/373/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXIX/251/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie 

budżetu Gminy Rudziniec na 2021 rok- sposób realizacji został opisany  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za rok 2021  

- Uchwała nr LXI/374/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały  

Nr XXXIX/252/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2021 i lata następne - 

sposób realizacji został opisany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Rudziniec za rok 2021  
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Podatki i opłaty  

 

- Uchwała nr XLII/279/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - wykonana 

- Uchwała nr XLII/281/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLV/571/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie 

Rudziniec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - wykonana 

- Uchwała nr XLIII/285/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części 

opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - wykonana 

- Uchwała nr LVII/350/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok - wykonana 

- Uchwała nr LVII/351/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok - wykonana 

  

Finanse i dotacje 

- Uchwała nr XLVIII/307/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dopłaty do Taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody - wykonana 

- Uchwała nr L/314/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu za 1 m2 powierzchni wodnej za sezon, 

tytułem zabezpieczenia ratowniczego na kąpielisku "Słoneczna Plaża"  nad 

Zbiornikiem Wodnym Pławniowice w miejscowości Niewiesze - wykonana 

- Uchwała nr LI/317/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przeznaczonej na utrzymanie budynków 

stanowiących zasób komunalny - wykonana 

- Uchwała nr LI/318/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przeznaczonej na utrzymanie parku 

w Poniszowicach - wykonana  

- Uchwała nr LI/319/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki 

jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przeznaczonej na wydatki remontowe 

budynków stanowiących zasób komunalny – wykonana 

- Uchwała nr LI/320/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2021/2022 – wykonana 
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- Uchwała nr LI/321/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2021 - wykonana 

- Uchwała nr LII/329/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przejęcia wykonania 

zadania w zakresie utrzymania drogi dotychczasowego przebiegu łącznika DK nr 40 

na odcinku od granicy Województwa Śląskiego do wjazdu na DK nr 40 i wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia - wykonana 

- Uchwała nr LII/330/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Rudziniec za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę - wykonana 

- Uchwała nr LII/332/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. 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 - wykonana 

- Uchwała nr LIV/337/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody - na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody Śląskiego z dnia 29 października 2021 r. stwierdzono nieważność uchwały 

w całości 

- Uchwała nr LVII/346/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie dopłaty do Taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 
 wody - wykonana 

- Uchwała nr LVII/347/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXVIII/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 - wykonana 

- Uchwała nr LVII/348/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

wykonana 

- Uchwała nr LIX/364/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonana 

- Uchwała nr LIX/367/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dopłaty do Taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody – wykonana 
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Ustrój i organizacja 

- Uchwała nr LV/339/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej w miejscowości Kleszczów - wykonana 

- Uchwała nr LV/340/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej w miejscowości Bycina - wykonana 

- Uchwała nr LVIII/355/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno - wykonana 

- Uchwała nr LVIII/357/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalania zasad 

przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Rudziniec - na podstawie 

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

stwierdzono nieważność uchwały w części 

- Uchwała nr LVIII/358/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania diet dla sołtysów Gminy Rudziniec  - wykonana 

- Uchwała nr LIX/370/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady Gminy na rok 2022 - wykonywana - w trakcie realizacji od 2022 

r. 

- Uchwała nr LX/371/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr LVIII/358/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie 

ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Rudziniec - wykonano 

 

Gospodarka nieruchomościami 

- Uchwała nr XLVI/300/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany fragmentu "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec" - Wójt Gminy Rudziniec 

przystąpił do realizacji przedmiotowej uchwały. Nie mniej jednak na wskutek protestów 

społecznych, które miały miejsce na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

zmiany fragmentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rudziniec", za zgodą Rady Gminy Rudziniec procedura 

opracowania rzeczonego dokumentu została wstrzymana 

- Uchwała nr XLVI/301/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

obejmującego część sołectwa Ligota Łabędzka – Wójt Gminy Rudziniec przystąpił do 

realizacji przedmiotowej uchwały nie mniej jednak na wskutek protestów społecznych, 

które miały miejsce na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część sołectwa 

Ligota Łabędzka, za zgodą Rady Gminy Rudziniec procedura opracowania 

rzeczonego dokumentu została wstrzymana 
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- Uchwała nr XLIX/310/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Gliwice a Gminą Rudziniec w sprawie 

powierzenia Miastu Gliwice wykonania zadania publicznego na terenie położonym 

w granicach administracyjnych gminy Rudziniec – w dniu 28 maja 2021 roku zostało 

zawarte porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Rudziniec a Miastem Gliwice, 

przedmiotem którego była realizacja zadania publicznego Gminy Rudziniec 

polegającego na przygotowaniu projektu zmiany fragmentu studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec oraz projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego 

część sołectwa Ligota Łabędzka. Zadanie objęte przedmiotowym porozumieniem 

zostało wykonane i rozliczone 

- Uchwała nr LI/316/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w wieloletnim 

programie  gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2018-

2022 - wykonana  

- Uchwała nr LII/325/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudziniec - na podstawie 

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

stwierdzono nieważność uchwały w części 

- Uchwała nr LIII/333/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas 

nieoznaczony  - wykonana - zawarto umowę dzierżawy nr 2/2021 z dnia 30 listopada 

2021 r. 

- Uchwała nr LV/341/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie uchylenia 

Uchwały  

Nr LI/316/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 

w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec 

na lata 2018 - 2022 - wykonana 

- Uchwała nr LIX/361/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2022-

2026 - na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia  

14 stycznia 2022 r. stwierdzono nieważność uchwały w całości 

 

Ochrona zdrowia 

- Uchwała nr XLI/274/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień 

przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2020-

2023" - wykonywana - program w trakcie realizacji od 2020 r. 

- Uchwała nr XLI/275/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień 

przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na 

lata 2020-2023" - wykonywana - program w trakcie realizacji od 2020 r. 
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Sport i turystyka 

- Uchwała nr XLIV/288/2021 z dnia 16 marca 2021 r. 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 - 

wykonana 

- Uchwała nr XLIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice 

- na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 

2021 r. stwierdzono nieważność uchwały w części 

- Uchwała nr XLVI/298/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2021 - 

wykonana 

- Uchwała nr LI/323/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem 

Wodnym Pławniowice - wykonana 

 

Edukacja publiczna 

- Uchwała nr XLIV/290/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gmin Rudziniec miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do VIII 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudzińcu - wykonana 

 

Działalność kontrolna 

- Uchwała nr XLI/277/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Rudzińcu - wykonana - skarga została uznana za bezzasadną  

- Uchwała nr XLVI/297/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Bycinie, Szkoły Podstawowej 

w Kleszczowie, Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Bojszowie, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Poniszowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu - skarga została 

uznana za zasadną  

- Uchwała nr XLVII/302/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Rudziniec wotum zaufania - wykonana - udzielono wotum zaufania  

- Uchwała nr XLVII/303/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Rudziniec za 2020 rok - wykonana - sprawozdanie zatwierdzono 

- Uchwała nr XLVII/304/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Rudziniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - wykonana - 

absolutorium zostało udzielone 
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- Uchwała nr LIII/334/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Rudziniec - wykonana - skarga została uznana za 

bezzasadną  

 

Programy, polityki, strategie 

- Uchwała nr XLI/278/2021  z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec na 2021 rok" - wykonana 

- Uchwała nr XLIII/282/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia "Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec" - 

aktualizacja 2020 - wykonana 

- Uchwała nr XLIII/283/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia "Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Rudziniec w 2021 roku" - na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody Śląskiego z dnia 25 marca 2021 r. stwierdzono nieważność uchwały  

w całości 

- Uchwała nr XLVI/299/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 

"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Rudziniec" - wykonana 

- Uchwała nr XLVIII/305/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie określenia "Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Rudziniec w 2021 roku" - wykonana 

- Uchwała nr LII/326/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec - na podstawie 

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

stwierdzono nieważność uchwały w części 

 

- Uchwała nr LVIII/354/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 

z późn. zm.) na rok 2022” - w trakcie realizacji od dnia 1 stycznia 2022 r. 

- Uchwała nr LIX/362/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec 

- na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia 

2022 r. stwierdzono nieważność uchwały w części 

- Uchwała nr LXI/372/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Rudziniec na 2022 rok” - w trakcie realizacji od dnia  

1 stycznia 2022 r. 
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Apele, petycje 

- Uchwała nr XLI/276/2021  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania według 

właściwości petycji z dnia 12 grudnia 2020 r. - wykonana 

- Uchwała nr XLVI/295/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO pt. "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP 

niebezpiecznej SZCZEPIONCE !" z dnia 15 stycznia 2021 roku - petycja została 

uznana za niezasadną 

- Uchwała nr XLVI/296/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania według 

właściwości petycji z dnia 9 lutego 2021 r. - wykonana 

- Uchwała nr XLIX/311/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego - petycja została uznana za nie zasługującą na uwzględnienie 

- Uchwała nr LIX/360/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty - petycja nie została uwzględniona 

 

Gospodarka odpadami 

- Uchwała nr LVII/349/2021 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 - wykonana 

 

- Uchwała nr LIX/363/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na 

podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia  

2022 r. stwierdzono nieważność uchwały w całości 
 

Inne 

- Uchwała nr XLIII/284/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia przez 

Gminę Rudziniec do projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Rudziniec" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 dostępne 

i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych - ZIT - wykonana - w dniu 26 lutego 2021 r. zawarto umowę 

partnerską na rzecz realizacji projektu  

- Uchwała nr XLVIII/306/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – wykonana 
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- Uchwała nr LI/324/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego - wykonana 

- Uchwała nr LII/327/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie pomników przyrody na 

terenie Gminy Rudziniec - wykonana 

- Uchwała nr LII/328/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zniesienia formy ochrony 

przyrody w części dotyczącej 10 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata (czarna) 

stanowiących pomnik przyrody - wykonana 

- Uchwała nr LII/329/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przejęcia wykonania 

zadania w zakresie utrzymania drogi dotychczasowego przebiegu łącznika DK nr 40 

na odcinku od granicy Województwa Śląskiego do wjazdu na DK nr 40 i wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia - wykonana -  w ramach realizacji uchwały zawarto 

porozumienie w dniu 25 października 2021 r. z Skarbem Państwa - Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 

- Uchwała nr LVII/345/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  

nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  Gminy Rudziniec oraz warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów - wykonana 

- Uchwała nr LVIII/356/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia Wójta Gminy Rudziniec- wykonana 
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X. Fundusz sołecki 
 

W 2021 roku w ramach środków funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa Gminy 

Rudziniec wydatkowały środki finansowe w następujących wysokościach: 
 

Miejscowość Wartość wydatku 

Bojszów 46 998,55 zł 

Bycina 47 586,72 zł 

Chechło 32 742,11 zł 

Kleszczów 47 322,51 zł 

Ligota Łabędzka 21 857,15 zł 

Łany 28 593,13 zł 

Łącza 26 756,90 zł 

Niekarmia 15 193,32 zł 

Niewiesze 20 410,69 zł 

Pławniowice 42 540,62 zł 

Poniszowice 33 462,67 zł 

Rudno 47 415,97 zł 

Rudziniec 46 431,33 zł 

Rzeczyce 38 468,99 zł 

Słupsko 28 703,53 zł 

Taciszów 33 057,40 zł 

Widów 23 257,37 zł 
 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

W ramach zaplanowanych w 2021 r. środków poszczególne sołectwa zrealizowały 

m.in. zadania z zakresu: 

 

Utrzymania czystości i porządku w sołectwie: 

 

Miejscowość Wartość wydatku 

Bojszów 2 250,00 zł 

Bycina 3 997,60 zł 

Chechło 1 200,00 zł 

Kleszczów 1 558,94 zł 

Łany 298,97 zł 

Łącza 3 297,98 zł 

Pławniowice 1 499,90 zł 

Poniszowice 2 781,00 zł 
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Rudno 3 000,00 zł 

Rudziniec 3 799,93 zł 

Rzeczyce 2 199,98 zł 

Słupsko 2 397,00 zł 

Taciszów 3 497,30 zł 

Widów 366,15 zł 

 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

Utrzymania terenów zielonych w sołectwie: 

 

Miejscowość Wartość wydatku 

Bojszów 248,76 zł 

Bycina 1 897,75 zł 

Chechło 799,88 zł 

Kleszczów 629,70 zł 

Ligota Łabędzka 3 480,00 zł 

Łany 1 998,21 zł 

Łącza 1 693,46 zł 

Niekarmia 895,47 zł 

Niewiesze 224,91 zł 

Pławniowice 991,47 zł 

Poniszowice 798,60 zł 

Rudno 1 691,41 zł 

Rudziniec 10 799,10 zł 

Rzeczyce 2 176,34 zł 

Słupsko 2 295,16 zł 

Taciszów 973,40 zł 

Widów 2 605,53 zł 
 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

Utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych w sołectwie: 

 

Miejscowość Wartość wydatku 

Bojszów 17 054,87 zł 

Chechło 388,00 zł 

Kleszczów 5 812,65 zł 

Ligota Łabędzka 12 111,86 zł 

Łany 22 218,38 zł 

Łącza 11 740,44 zł 
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Niekarmia 10 366,31 zł 

Niewiesze 17 013,10 zł 

Pławniowice 25 954,43 zł 

Rudno 6 320,21 zł 

Rudziniec 11 740,25 zł 

Rzeczyce 6 662,03 zł 

Słupsko 4 185,80 zł 

Taciszów 14 289,81 zł 

Widów 4 395,08 zł 

 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 

 

Działalności kulturalnej: 

 

Miejscowość Wartość wydatku 

Bojszów 4 843,67 zł 

Bycina 2 387,37 zł 

Chechło 496,97 zł 

Kleszczów 5 113,06 zł 

Łany 4 077,57 zł 

Łącza 5 043,52 zł 

Niekarmia 3 931,54 zł 

Niewiesze 3 172,68 zł 

Poniszowice 6 944,22 zł 

Rudno 2 199,99 zł 

Rudziniec 2 196,75 zł 

Rzeczyce 496,92 zł 

Słupsko 7 798,40 zł 

Taciszów 298,89 zł 

Widów 1 499,61 zł 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Rudzińcu 
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W tym: 

- przeprowadzono remont ogrodzenia wielofunkcyjnego obiektu sportowego  

w miejscowości Bycina za kwotę 39 304,00 zł, 

-   zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne przy ul. Kościelnej w sołectwie Bojszów 

za kwotę 22 601,25 zł, 

-  zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne na boisku sportowym w sołectwie 

Chechło za kwotę 22 601,25 zł, 

-   doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe w sołectwie Kleszczów za kwotę 

16 850,02 zł, 

-  zakupiono samoobsługową stację naprawy rowerów w sołectwie Ligota Łabędzka 

za kwotę 3 500,00 zł, 

-   zakupiono i posadowiono garaż blaszany w sołectwie Rudno za kwotę 5 700,00 zł, 

-   zakupiono traktor ogrodowy w sołectwie Rudziniec za kwotę 8 200,00 zł, 

-   zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną przy ul. Stawowej 5 w sołectwie Słupsko 

za kwotę 7533,75 zł. 
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XI. Podsumowanie  

 
Raport o stanie gminy za 2021 rok jest rocznym podsumowaniem działalności 

samorządu terytorialnego, a w szczególności podsumowaniem realizacji polityk, 

strategii, uchwał Rady Gminy Rudziniec oraz wykonania funduszu sołeckiego. 

Dokonując podsumowania raportu należy zwrócić uwagę, że opisuje on stan gminy 

Rudziniec w roku pandemii SARS-CoV-2. Wprowadzone obostrzenia i ograniczenia  

w prawie każdej dziedzinie życia, skutkowały spowolnieniem gospodarczym  

i społecznym. Zastosowane ograniczenia miały za zadanie uchronić społeczeństwo 

przed skutkami pandemii i zmniejszyć obciążenie służby zdrowia. Koronawirus  

w całym kraju przeorganizował wiele dziedzin życia. Obszarem, który najbardziej 

odczuły kwestie związane z wprowadzonymi obostrzeniami była oświata. Rok szkolny 

2020/2021 był wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów oraz 

rodziców.  

Konieczne było zminimalizowanie kontaktów społecznych, a co za tym idzie obrady 

komisji, sesji odbywały się w większości w trybie zdalnym. Wzorem poprzedniego roku 

większość spraw urzędowych była załatwiana drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

Przeorganizowaliśmy pracę biura podawczego, ograniczyliśmy bezpośrednie kontakty 

do minimum, ale ich nie wykluczyliśmy stosując odpowiednie środki ostrożności.  

Z biegiem czasu okazało się, że można ograniczyć skutki działania koronawirusa, 

pomogły w tym zastosowane szczepionki.   

Negatywnym efektem tego trudnego pandemicznego roku jest ujemy przyrost 

naturalny. W 2021 roku w gminie Rudziniec urodziło się tylko  84 dzieci, ale zmarły aż 

163 osoby. Mimo ujemnego przyrostu naturalnego liczba mieszkańców gminy nie 

uległa zmianie co można wyjaśnić zwiększoną liczbą osób które zameldowały się  na 

terenie naszej gminy.  

Pomimo ciężkich warunków spowodowanych trwającą pandemią udało nam się 

zrealizować naprawdę wiele zadań.  

Pierwsze miesiące 2021 roku były naprawdę trudne. Na dzień 30 czerwca 2021 roku 

wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze wyniosło zaledwie 1% planu. 

Tak niskie wykonanie spowodowane było przede wszystkim oczekiwaniem gminy 

Rudziniec na dofinansowanie z krajowych środków zewnętrznych, a w szczególności 

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jako gmina w pierwszym 

naborze złożyliśmy wnioski o rozbudowę Zespołu Szkolno -Przedszkolnego  

w Poniszowicach i otrzymaliśmy dofinasowanie 31 marca 2021 roku w kwocie  

800 tysięcy złotych, wymianę rur cementowo azbestowych, rozstrzygnięcie nastąpiło   

31 marca 2021 roku – brak dofinansowania, termomodernizację budynków OSP 

Słupsko i OSP Łany, rozstrzygniecie nastąpiło 11 czerwca 2021roku - brak 

dofinansowania, oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody w Niewieszy; 

rozstrzygniecie 11 czerwca 2021roku - brak dofinansowania. Wyniki naboru zostały 

ogłoszone dopiero 31 marca i 11 czerwca 2021 roku.  Nie można było więc realizować 

tych zadań lub zmieniać na inne nie znając rozstrzygnięć programów. 

Kolejny nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odbył się 2 lipca 2021 roku. 

Jako gmina złożyliśmy trzy wnioski na: 
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− Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy wstępne wyniki zostały ogłoszone 

25.10.2021 r., a promesę wstępną na kwotę 3 miliony 800 tysięcy wystawiono 

17.11.2021 r.,  

− Wymianę rur wodociągowych cementowo-azbestowych wstępne wyniki zostały 

ogłoszone 25.10.2021 r., a promesę wstępną na kwotę 4 miliony 750 tysięcy złotych 

wystawiono 17.11.2021 r.,  

− Budowę Centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu – dzienny dom pobytu dla osób 

starszych i bibliotekę – nie otrzymaliśmy dofinansowania - wynik został ogłoszony 

25.10.2021 r.  

Również w tym naborze trzeba i warto było czekać na ogłoszenia wyników 

rozstrzygnięcia, jednak nikt nie był w stanie przewidzieć kryzysu związanego  

z konfliktem zbrojnym na Ukrainie  i wynikających z tego trudności w dziedzinie 

działalności  firm i galopującej inflacji.  Problemem była również  realizacja zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł 

energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec”. W marcu 2021 

roku gminie Rudziniec przyznano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na 

montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł energii w budynkach 

ochotniczych straży pożarnych w Bojszowie, Bycinie, Łanach, Łączy, Słupsku, 

Widowie, w budynkach klubów sportowych w: Rudnie, Pławniowicach, Bycinie, 

Kleszczowie oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Chechle, która jest  prowadzona 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło. Właścicielem budynku 

jest gmina Rudziniec. W budynku tej szkoły zaplanowano zakup i montaż kompletnej 

instalacji, tj. kotła na biomasę wraz z osprzętem wytwarzającym energię cieplną na 

potrzeby c.o. i c.w.u. W tym celu w obecności przedstawicieli stowarzyszenia, rok 

temu, przeprowadzono inwentaryzację kotłowni w budynku szkoły i przygotowano 

między innymi program funkcjonalno użytkowy. W grudniu 2020 r. piec c.o. w SP 

Chechło uległ awarii. Stowarzyszenie, jako użytkownik budynku szkoły w Chechle, 

zwróciło się do gminy Rudziniec o awaryjną wymianę pieca – bowiem naprawa nie 

była ekonomicznie uzasadniona, a wręcz niemożliwa. W trosce o dzieci, w trosce  

o stan budynku bo był to środek zimy Gmina Rudziniec sfinansowała tymczasową 

wymianę pieca, instalując tymczasowy piec na ekogroszek informując przy tym zarząd 

stowarzyszenia, że jest to awaryjna wymiana pieca i w momencie uzyskania 

dofinansowania będzie realizowany projekt zgodnie z założeniami konkursowymi.  

W kwietniu br. ogłoszony został przetarg na to zadanie zgodnie z projektem. Również 

w kwietniu br. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło zakwestionowało 

celowość wymiany pieca zgodnie z założeniami konkursowymi. Wobec powyższego, 

w maju 2021 roku Wójt Gminy Rudziniec zwrócił się do Zarządu Województwa 

Śląskiego z prośbą o zajęcie stanowiska, czy istnieje możliwość rezygnacji z części 

projektu, w zakresie Szkoły Podstawowej w Chechle, bez uszczerbku dofinansowania 

w zakresie pozostałych lokalizacji, lub czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji 

instalacji pieca c.o. na rzecz innego budynku szkoły na terenie gminy Rudziniec  

o podobnych parametrach. Dopiero 11 października 2021 r. uzyskaliśmy wstępną 

zgodę na zmianę lokalizacji instalacji pieca z SP Chechło na SP Kleszczów. Wobec 

przeciągających się procedur i późnej zgody na zamianę lokalizacji instalacji pieca   

Wójt Gminy Rudziniec podjął decyzję o podziale zadania na dwa etapy i ogłoszenia  

I etapu  postępowania na realizację inwestycji dla 10 lokalizacji. Pomimo 
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rozstrzygnięcia przetargowego i podpisanej umowy w 2021 roku zadanie to nie zostało 

zrealizowane, ponieważ późne ogłoszenie postępowania przetargowego 

spowodowane zawirowaniami wokół pieca w szkole w Chechle oraz kryzys 

gospodarczy związany z dostępem do materiałów i szalejąca inflacja spowodowały  

przedłużenie terminu wykonania, a tym samym przełożenie realizacji  na 2022 rok. 

Ogłoszony przetarg na instalacje pieca c.o. tym razem w SP Kleszczów, dwukrotnie 

został unieważniony ze względu na bardzo wysokie koszty zakupu oraz montażu.   

W 2021 r. zaplanowane było rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego przy 

dworcu PKP w Rudzińcu, o czym Wójt informował Rade Gminy oraz  mieszkańców  

w  informacjach  międzysesyjnych. Starosta Gliwicki już  w dniu 4.03.2020 r. zatwierdził 

projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Park&Ride w Rudzińcu. W dniu 

23.03.2020 r. decyzja stała się ostateczna. W międzyczasie mieszkaniec  Rudzińca 

złożył wniosek do wojewody o unieważnienie pozwolenia na budowę. Wojewoda 

Śląski umorzył postępowanie odwoławcze w tej sprawie, a sprawa trafiła do sądu 

administracyjnego. W maju 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 

oddalił skargę. Skarżący odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie.  Dopiero  24 listopada 2021 r Naczelny Sąd Administracyjny  

w Warszawie oddalił wniosek skarżącego. Aby nie narażać gminy na ewentualny zwrot 

środków z odsetkami, inwestycja nie była realizowana w 2021 r. jedynie 

zaktualizowano wszelką dokumentację a już na początku 2022 r. przygotowano teren 

rozpoczynając wycinkę drzew i krzewów oraz dokonano nowych nasadzeń. Obecnie 

czekamy na rozstrzygnięcie przetargowe. Wszystkie  w/w opóźnienia realizacji 

zaplanowanych zadań były niezależne od gminy Rudziniec ale zapewne przyniosą 

negatywne skutki spowodowane inflacją i trudnościami na rynku inwestycyjnym. 

Zgodnie z planem w lutym 2021 r. rozpoczęto najważniejszą  inwestycję  

pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Poniszowicach”.  

To kolejna inwestycja związana z rządową reformą oświaty. Koszt realizacji zadania  

w roku 2021 wyniósł ponad 1,6 miliona złotych. Całkowity koszt inwestycji, zgodnie  

z podpisanymi umowami to ponad 2.2 miliona złotych. Przewidywany termin 

zakończenia inwestycji to czerwiec 2022 roku. W Szkole Podstawowej w Bycinie za 

kwotę około 140 tysięcy złotych przeprowadzono modernizację ogrzewania. 

Inwestycja polegała na wymianie starego źródła ciepła na kocioł V generacji zasilany 

pelletem o mocy 62kW, zabudowie bojlera na CWU oraz wymianie instalacji C.O. wraz 

z wymianą zaworów termostatycznych w całym obiekcie. W Szkole Podstawowej  

w Bojszowie za kwotę ponad 650 tysięcy złotych została przeprowadzona 

modernizacja kuchni i stołówki. Inwestycja polegała na kompleksowym remoncie 

pomieszczeń kuchni i stołówki wraz z wymianą urządzeń oraz montażem instalacji 

nawiewowo-wentylacyjnych w tych pomieszczeniach, wydzieleniem strefy pożarowej 

z części budynku oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku. W 2021 r. szkoły 

prowadzone przez gminę Rudziniec w ramach programu  „Laboratoria przyszłości” 

otrzymały prawie 300 tysięcy złotych na budowanie kompetencji kreatywnych  

i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły zakupiły wyposażenie 

techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych, miedzy innymi drukarki 

3D, kamery przenośne, mikrofony kierunkowe, czujniki,  narzędzia i sprzęt 

gospodarstwa domowego. W ramach rezerwy subwencji oświatowej, związku  

z reformą oświaty w 2021 roku, następne szkoły, czyli Szkoła Podstawowa w Rudnie  
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i Szkoła Podstawowa w Chechle otrzymały dofinansowanie w kwocie ponad 80 tysięcy 

zł na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Poniszowicach w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2021” utworzona została 

pracownia do prowadzenia doświadczeń z ekologii, fizyki i chemii. Realizacja 

programu obejmowała: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-video, 

komputerowego oraz wyposażenia pracowni w meble, na łączna kwotę ponad  

55 tysięcy złotych. Tradycyjnie również w 2021 r. nasi  uczniowie kl. III szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Rudziniec korzystali z dofinansowanych 

zajęć nauki pływania na basenie, w ramach programu „Umiem pływać”. W 2021 r. na 

terenie gminy Rudziniec oprócz bieżącego utrzymania dróg za kwotę ponad  

950 tysięcy złotych wykonano przebudowy 13 nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 

w 11 miejscowościach. W sołectwie  Łącza za kwotę ponad 70 tysięcy zł została 

wybudowana wiata. Jest to kolejne zadaszone miejsce dla spotkań mieszkańców 

wioski. Zgodnie z inicjatywą sołecką w miejscowości Taciszów  za kwotę ponad  

90 tysięcy złotych został przeprowadzony remont  miejscowej kapliczki. Kwotą  

23 tysięcy złotych wsparto naprawę sztucznej nawierzchni boiska tzw. bielika  

w Rudzińcu. W dalszym ciągu kontynuowane jest inwestowanie w oświetlenie uliczne 

na obszarze naszej gminy oraz oświetlenie na obiektach sportowych. W 2021 r.  

w ramach funduszu sołeckiego zabudowano 7 nowych latarni fotowoltaicznych  

w miejscowościach: Bojszów, Chechło oraz Słupsko. Na dzień 31.12.2021 r. gmina 

Rudziniec była właścicielem 278 fotowoltaicznych latarni oświetlenia ulicznego oraz 

oświetlenia na boiskach sportowych. Nasza gminna Spółka Wodna w 2021 r.  

wykonała prace za ponad 50 tysięcy złotych w tym z budżetu gminy otrzymała 

dofinansowanie 30 tysięcy złotych . Potrzeb melioracyjnych jest o wiele więcej,  jednak 

nasza spółka zrzesza tylko 165 członków i działa głownie w oparciu o uzyskane 

dotacje.  

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 50 086,10 zł., w tym dotacja z budżetu 

Gminy Rudziniec w wysokości 30 000,00 zł.  

W trosce o zabytki, w celu właściwego zachowania dóbr kultury z budżetu Gminy 

Rudziniec corocznie przeznaczane są fundusze na prace konserwatorskie, 

restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach. W 2021 r. na ten cel 

przyznaliśmy 90 tysięcy złotych dofinansowania.  

Od kilku lat w gminie Rudziniec przedsięwzięcia służące ochronie środowiska są 

traktowane priorytetowo.  W 2021 r. w ramach Program Ograniczenia Emisji dla Gminy 

Rudziniec przeprowadzono modernizację źródeł ciepła w rekordowej liczbie  

168 lokalizacji. Od 2018 r. w gminie Rudziniec, łącznie wymieniono 451 źródeł ciepła. 

Od 1 lipca  2021 r. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu działa punkt konsultacyjno-

informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.  O dofinansowanie, w ramach działalności 

punktu złożonych zostało do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach 87 wniosków. Również od 1 lipca 2021 r.  

w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przyjmowane są i wprowadzane do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania 

paliw. Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na terenie gminy znajduje 

się 3 462 punkty adresowe a na dzień  31 grudnia 2021 r. w bazie wprowadzonych 

zostało  tylko 320 deklaracji. 
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W ramach Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w gminie 

Rudziniec dofinansowano budowę 19 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Należy podkreślić że w latach 2011 - 2021 wybudowano w ramach tego programu  

490 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2021 roku kwota ponad 40 tysięcy złotych pozwoliła na unieszkodliwienia ponad  

34 ton odpadów zawierających azbest w  ramach programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudziniec. W sumie od 2009 roku  

w ramach programu usunięto około 430 ton wyrobów zawierających szkodliwy azbest.   

W 2021 roku część zadań zostało wykonane przy pomocy funduszy zewnętrznych.  

W treści raportu wskazano zadania, programy i projekty dofinansowane ze środków 

zewnętrznych.   

Rok 2021 to czas prac związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Główną 

przesłanką podjęcia prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania dla całej gminy Rudziniec  stanowiły wnioski mieszkańców  

i inwestorów oraz  wyniki oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec, z której wynikała konieczność 

dostosowania obowiązujących dokumentów planistycznych do aktualnych wymogów 

wynikających z przepisów prawa. Już w listopadzie 2015 r., wprowadzona nowelizacja 

ustawy wprowadziła obowiązek wykonania analiz  oraz bilansów czyli faktycznego 

zapotrzebowania danej gminy na nowe tereny mieszkaniowe, inwestycyjne itp. Gmina 

Rudziniec posiada nadpodaż terenów pod zabudowę mieszkaniową, a większość  

wniosków dotyczy chęci takiego przekształcenia. Dodatkową komplikacją jest rządowa 

zapowiedź reformy zagospodarowania przestrzennego i zapowiedź uchwalenia jej  

w II kwartale 2022 r., jednak podobne zapowiedzi były już od parunastu lat 

anonsowane.  

Również wiosną 2021 roku wspólnie z miastem Gliwice przystąpiliśmy do zmiany 

fragmentu studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec 

oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu sołectwa Ligota Łabędzka. Prace dotyczyły terenu znajdującego się na 

styku gminy Rudziniec oraz miasta Gliwice, na którym to obszarze planowane były 

procesy inwestycyjne, mające przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy dla 

obu gmin, na którym rozważana była lokalizacja inwestycji o strategicznym znaczeniu 

zarówno dla gminy Rudziniec, jak i miasta Gliwice. Zgodnie z obowiązującym od wielu 

lat  planem zagospodarowania przestrzennego to w większości teren usługowo 

przemysłowy. Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektów dokumentów 

planistycznych procedowanych dla rzeczonego obszaru zarówno przez Gminę 

Rudziniec, jak i Miasto Gliwice, ujawnił się duży sprzeciw społeczny względem 

proponowanych rozwiązań planistycznych dla wskazanego na wstępie obszaru. 

Zawieszenia procedury sporządzania zarówno projektu studium, jak i projektu planu 

miejscowego domagała się część mieszkańców gminy Rudziniec oraz grupa osób 

spoza gminy Rudziniec (głównie mieszkańcy Gliwic sąsiadujących z tym obszarem). 
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Wyrazem powyższego było 678 uwag wniesionych do projektu zmiany fragmentu 

Studium Gminy Rudziniec oraz 689 uwag wniesionych do projektu planu miejscowego 

dla terenów inwestycyjnych w Ligocie Łabędzkiej przy ulicy Kasztanowej (w sporej 

części tych uwag ich wnioskodawcy wprost domagali się zawieszenia prac nad 

wspomnianymi dokumentami planistycznymi). W konsekwencji powyższego, w dniu  

7 września 2021 r. Rada Gminy Rudziniec poparła wniosek Wójta Gminy Rudziniec  

o wstrzymanie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części sołectwa Ligota Łabędzka.  

Inwestor znalazł inną lokalizację. Jako gmina straciliśmy możliwość pozyskania 

dużego, zagranicznego inwestora, co najważniejsze ze wsparciem rządowym, który 

zobowiązywał się skomunikować ten teren z drogą DK 88 i autostradą A4.  

Uszanowaliśmy wolę mieszkańców, a panująca wówczas atmosfera społeczna jaka 

wytworzyła się wokół procedowanych dokumentów planistycznych dla terenu 

inwestycyjnego w Ligocie Łabędzkiej nie sprzyjała podejmowaniu kluczowych decyzji. 

Dzisiejsza debata i miejmy nadzieję następne powinny nam odpowiedzieć, czy mamy 

zamykać się dla inwestorów, mimo że sąsiednie gminy Gliwice, Ujazd, Sośnicowice 

zapraszają inwestorów budując hale, uzbrajając tereny. Czy nasza gmina ma być 

ostoją spokoju, zieleni, wypoczynku i rekreacji dla Śląska i nie tylko? Jeżeli tak, to 

musimy znaleźć inne źródła dochodów by utrzymywać nasze przedszkola, szkoły i całą 

infrastrukturę.   

W Gminie Rudziniec niezmiennie funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w tym 3 jednostki działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego. W 2021 roku oprócz bieżącego utrzymania gotowości bojowej dodatkowo  

zakupiono na potrzeby jednostki OSP Słupsko używany samochód ratowniczo-

gaśniczy marki SCANIA, wyposażono również jednostkę OSP Rudziniec  

w 10 kompletów ubrań specjalnych trzyczęściowych. Wszystkie nasze jednostki 

wyposażono w program e-Remiza, który ułatwia alarmowanie i wszelką komunikację 

pomiędzy strażakami, jest zarazem bazą danych dla naszych jednostek. W tym 

trudnym 2021 roku nasi druhowie strażacy również angażowali się w dystrybucję 

środków ochrony osobistej, tj. maseczek, płynów do dezynfekcji, dowozili 

mieszkańców na szczepienia i często udzielali pierwszej pomocy uzupełniając 

działania służb medycznych, za co im szczególnie dziękujemy.    

W 2021 r. gmina Rudziniec udzieliła dotacji w kwocie ponad 277 tysięcy złotych  

naszym  14 stowarzyszeniom  upowszechniania kultury fizycznej. Dodatkowo kwotą 

ponad 27 tysięcy złotych wsparliśmy nasze stowarzyszenia w ramach tzw. małych 

grantów. Dziękujemy działaczom i sportowcom oraz członkom stowarzyszeń, za to że 

godnie reprezentują nasza gminę, dbają o obiekty sportowe oraz zapewniają dobrą 

organizację czasu dla naszych mieszkańców, szczególnie dla dzieci i młodzieży.  

W trosce o promocję i ochronę zdrowia kwotą 100 tysięcy złotych gmina Rudziniec 

udzieliła dotacji Caritas Diecezji Gliwickiej, która służy pomocą naszym mieszkańcom. 

Pomoc ta obejmuje opiekę pielęgniarską, pielęgnacyjną, opiekuńczą i domową 

rehabilitację. Caritas pomaga również osobom w przywróceniu sprawności fizycznej 

oraz udziela pomocy w samodzielnej egzystencji w czasie choroby przebywającym  

w środowisku rodzinnym. 

W ramach kontynuacji programu profilaktycznych szczepień dla dzieci w 2021 roku 

wykonano 184 szczepień przeciw meningokokom za kwotę ponad 30 tysięcy złotych.  
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W gminie sprawnie działa komunikacja autobusowa, która zabezpiecza bezpośrednie 

połączenia wszystkich sołectw z Gliwicami i Pyskowicami w dni powszednie oraz  

z większości sołectw w dni wolne od pracy. Mieszkańcy gminy mogą bez problemu 

dojeżdżać do pracy. Uczniowie szkół podstawowych mają możliwość bezpłatnego 

przejazdu po terenie gminy, a dzięki przynależności do Górnośląsko Zagłębiowskiej 

Metropolii również po terenie tejże metropolii. Rok 2021, to chyba ostatni rok dobrze 

działającej komunikacji publicznej. Ograniczenia wydatków bieżących zmuszają nas 

dogłębnej analizy sieci połączeń, dyskusji i oszczędnościowych cięć. Nadzieją jest 

uruchomienie planowanej metropolitalnej linii 106, jednak zagrożeniem jest 

niekontrolowany wzrost cen paliw, który będzie wskaźnikiem cenotwórczym i może 

ograniczyć możliwości oczekiwania mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego.   

W 2021 roku, dopiero drugie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę zadania 

polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych oraz opróżnianiu koszy ulicznych firmę Remondis Gliwice Sp. z o.o. 

Pozwoliło to na ustalenie stawki, która jest jedną z najniższych w okolicy w wysokości  

25 zł od osoby, jeżeli odpady zbierane są selektywnie. Znając realia budżetu 2021 r. 

świadomie ustaliliśmy stawkę 25 zł  aby zbytnio nie obciążać mieszkańców, mieliśmy 

nadzieję, że liczba odpadów nie wzrośnie aż tak bardzo. Jednak lawinowy wzrost masy 

zbieranych odpadów, szczególnie odpadów zielonych, bardzo szybko spowodował 

wykorzystanie limitów „przetargowych” na 2021 r. Wójt Gminy, Rada Gminy Rudziniec  

nie chcąc podnosić, w ciągu roku, stawki za odbiór odpadów dnia 9 listopada 2021 r. 

podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z budżetu gminy. Sumarycznie z budżetu 2021 roku do gospodarki 

odpadami dołożyliśmy ponad 960 tysięcy złotych. 

W czwartym kwartale 2021 r. w wyniku postepowania przetargowego na odbiór  

i utylizację odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz 

opróżnianiu koszy ulicznych na 2022 rok została wyłoniona firma Remondis Gliwice 

Sp. z o.o. Wójt Gminy, Rada Gminy w wyniku analizy oferty, a szczególnie możliwości 

budżetowych zaproponowała, a później uchwaliła stawkę na 2022 rok - 35 zł od osoby, 

jeżeli odpady zbierane są selektywnie. Jednocześnie wprowadzono 5 złotową stawkę 

zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym. 

Ustalając na 2022 rok stawkę 35 zł i 30 zł przy kompostowaniu, wiedzieliśmy że  

gospodarka odpadami też się nie bilansuje i również trzeba będzie dopłacić z budżetu 

(bilansowała by się przy stawce ponad 38 zł). Wstępnie w budżecie została założona  

dopłata  do gospodarki odpadami na 2022 rok  w kwocie ponad 677 tysięcy złotych. 

Już w czasie tej debaty nad raportem o stanie gminy Rudziniec na 2021 rok  należy 

dogłębnie przeanalizować dalsze plany i wyciągnąć stosowne wnioski w zakresie 

gospodarki odpadami na przyszłe lata. Wobec drastycznych cięć dochodów, a przez 

to wydatków bieżących, wobec galopującej inflacji, żadna petycja mieszkańców bez 

wskazania źródeł dochodów nie ma sensu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

system gospodarki odpadami powinien się bilansować, czyli opłaty zebrane od 

mieszkańców winny pokryć koszty firmy wywozowej, koszty utrzymania Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz koszty administracyjne, nie 

wspominając o kosztach likwidacji „dzikich wysypisk śmieci”. Jeżeli system nie 

bilansuje się to od 23 września 2021 r. istnieje oficjalna możliwość pokrycia części 
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kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z  budżetu, oczywiście  jeżeli budżet 

posiada takie rezerwy wydatków bieżących.  

Szanowni Państwo to jest jeden  z ważnych problemów w naszej gminie, ale nie tylko 

naszej gminy. Radykalne ograniczenie ilości odpadów to chyba najprostsze 

rozwiązanie dla naszych portfeli i dla środowiska. Do tego wspólna z sąsiednimi  

gminami polityka odpadowa, wspólna spalarnia i kompostownia oraz oczekiwanie na 

obiecane rządowe zmiany prawa, tak aby również wytwórca odpadów ponosił koszty 

ich utylizacji, np. możliwość zwrotu wszelkiego rodzaju opakowań za kaucją. 

 

Rok 2021 był drugim rokiem bardzo trudnym dla pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej, którzy z racji charakteru swojej pracy zostali wyznaczeni do pełnienia 

ważnej roli w systemie pomocowym, a co za tym idzie zwiększony został ich zakres 

obowiązków i ilość wykonywanej pracy. Ze względu na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom wprowadzono zmiany 

organizacyjne, które zapewniły obsługę indywidulną, jak i wypłaty wszelkich 

świadczeń.  

Uruchomione zostały dodatkowe numery telefoniczne dla mieszkańców naszej gminy 

będących na kwarantannie oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych nie 

posiadających wsparcia w rodzinie, a wymagających pomocy.   

Biorąc pod uwagę sytuację pandemii oraz zagrożenia z niej wypływające ograniczono 

do minimum liczbę bezpośrednich spotkań i zajęć dla dzieci, natomiast w miarę 

systematycznie spotykano się z młodzieżą oraz z osobami starszymi w ramach Klubu 

50+. Na bieżąco prowadzono poradnictwo w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  

w Pławniowicach dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób zagrożonych 

uzależnieniem.  

Również nasza stacjonarna działalność kulturalna w 2021 r. została ograniczona 

niemniej jednak zgodnie z reżimem sanitarnym i obowiązującymi zaleceniami trwały 

niektóre zajęcia i próby. Koncerty, pokazy oraz występy były udostępniane dla 

publiczności w przestrzeni wirtualnej. W ramach promocji działań kulturalnych 

wydawano okolicznik pod nazwą „Kulturalnik Gminy Rudziniec” w wersji papierowej 

oraz elektronicznej, a grupa dziennikarska nagrywała kolejne odcinki „Rudzinieckiej 

Telewizji Śniadaniowej”. Podczas przerwy wakacyjnej dla dzieci i młodzieży 

zorganizowano stacjonarne zajęcia i wycieczki. 

Mimo pandemicznego czasu nasza gminna biblioteka pracowała, a wręcz rozwijała 

swój zakres działalności, dostosowując do obowiązujących obostrzeń. Dla osób 

mających trudności z opuszczeniem miejsca zamieszkania wprowadzono usługę 

„Książka na telefon”. Na mocy porozumień czytelnicy naszej biblioteki mogli 

uczestniczyć w programie „Książka online dla każdego” mając dostęp do ponad  

3 milionów publikacji i opracowań naukowych. Pracownicy naszej biblioteki również  

w tym rok organizowali bezpieczne zajęcia dla dzieci w ramach BIBLIOLATA.  
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W 2021 roku nasze 17 sołectw miało do dyspozycji ponad 592 tysiące złotych  

w ramach gminnych środków funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienia 

wydatków poszczególnych sołectw znajdują się w treści raportu. To sołtysi, rady 

sołeckie i mieszkańcy poszczególnych miejscowości przy pomocy gminnego funduszu 

sołeckiego dbali o czystość, ład i porządek naszych miejscowości. To w tych 

miejscowościach przy wsparciu z funduszu sołeckiego były organizowane spotkania  

z seniorami, spotkania opłatkowe i inne uroczystości i za to wam społecznicy 

dziękujemy. Również w zakresie wydatków funduszu sołeckiego potrzebna jest 

debata, czy nadal taki fundusz winien być wydzielony z budżetu gminy – ja jako wójt 

uważam, że tak, ale przy kryzysie wydatków bieżących trzeba debatować, analizować 

i rozliczać, bo nie sztuką jest zorganizować festyn  przy pomocy profesjonalnej agencji 

artystycznej, zamówić profesjonalne „drogie” zespoły, zamówić catering  i zapłacić  je 

z funduszu sołeckiego. Sztuką jest zorganizować grupę mieszkańców do prac 

porządkowych, przygotować wspólnie  biesiadę i wspólnie  dbać o rozwój swojego 

sołectwa.  

Sytuacja finansowa gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku była 

bardzo dobra. Na rachunku bankowym zdeponowanych było ponad 20 milionów 

złotych. Zadłużenie, na które złożyły się wyłącznie zaciągnięte w funduszu ochrony 

środowiska pożyczki, wynosiło tylko 700 tysięcy złotych, a nadwyżka budżetowa 

wynosiła ponad 10 milionów złotych.   

Tak wysoka nadwyżka wynikała z operacji bankowych i działań rządowych.  

W ostatnich dniach grudnia  2021 roku na konto gminy wpłynęły znaczone fundusze  

w tym prawie 4,5 miliona złotych na rozbudowę kanalizacji i prawie 1,8 miliona złotych 

tytułem ubytku w podatku dochodowym, który miał być dochodem 2022 roku.  

Te fundusze  automatycznie musiały zasilić nadwyżkę budżetową 2021 roku.   

Budżet 2021 r. to dochody ogółem ponad 69 milionów złotych, a wydatki ogółem  

prawie 59 milionów złotych. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku 

wyniosło po stronie dochodów 100,9 % , a po stronie wydatków 86,0 % planu.  

Struktura dochodów bieżących jest niekorzystna. Samodzielność finansowa gminy 

Rudziniec jest niemal w 50 % zależna od transferów z budżetu państwa. Również 

struktura dochodów własnych gminy Rudziniec jest niekorzystna. Największy udział  

w omawianej strukturze miał w 2021 roku podatek dochodowy od osób fizycznych.  

Stwierdzić należy, że  stawki  podatku od nieruchomości obowiązujące w gminie 

Rudziniec w 2021 roku były jednymi z najniższych w powiecie gliwickim.  

To już czwarty raport o stanie gminy opracowany zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym. Nie da się w jednym rocznym raporcie opisać działalności samorządu bez 

wspomnienia lat poprzednich i nie nawiązywania do lat przyszłych. To z planów 

strategicznych i Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ciągłość działania.  

W każdym roku, również w trudnym 2021, gmina Rudziniec przygotowała wiele 

projektów, wniosków i planów na lata następne. Należą do nich: 

− Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowie  

− Dostosowanie budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie do  

4 oddziałowej szkoły podstawowej i dwuoddziałowego przedszkola 

− Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn. „Wymiana pieca w Szkole 

Podstawowej w Kleszczowie” 
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− Koncepcja projektowa dla zadania pn. „Budowa Gminnego Centrum Usług 

Opiekuńczych”.  

Wspólnie z powiatem gliwickim czekamy na realizacje następujących zadań: 

modernizację drogi Ligota Łabędzka - Rzeczyce,  przebudowę drogi powiatowej od 

skrzyżowania z DK 40 do skrzyżowania z ulicą Młyńską, a następnie do skrzyżowania 

Rudno-Bojszów, przebudowę drogi powiatowej nr 2939S – ulica Gliwicka  

w Poniszowicach wraz z odwodnieniem, przebudowę mostu okularowego w Łączy 

oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych w Bojszowie ul Kościuszki. Liczymy również 

na poszerzenie drogi powiatowej Taciszów - Pławniowice.  

Liczymy na gruntowną przebudowę drogi krajowej DK40, obejmującą przebudowę 

chodników w Bycinie i Niewieszy wraz z budową obwodnicy Łan, a nie tylko na łatanie 

dziur i odcinkowe ułożenie kawałków nowej nawierzchni. 

I znowu oczekujemy i liczymy na rozstrzygniecie i ogłoszenie wyników Rządowego 

Programu Inwestycji Lokalnych, gdzie gmina Rudziniec złożyła wnioski  

o dofinansowanie na budowę Centrum Usług Opiekuńczych z dziennym domem 

pobytu dla osób starszych i gminna biblioteką w Rudzińcu, rozbudowę Szkoły 

Podstawowej w Rudnie, budowę boiska sportowego ze  sztuczną nawierzchnią przy 

Szkole Podstawowej w Bojszowie. Z tego boiska oprócz uczniów będą korzystać 

również nasze kluby sportowe. Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku o modernizację 

oświetlenia ulicznego i budowę wodociągu tzw. spinki wodociągowej Poniszowice -

Widów. Wyniki i ewentualne dofinansowania tego programu pozwolą 

usystematyzować kolejność wykonywania tych koniecznych zadań. Jednak brak 

rozstrzygnięć podobnie jak w 2021 roku powoduje blokowanie funduszy w naszym 

budżecie.  

Przed nami realizacja zadań, które już wcześniej otrzymały dofinansowanie i zostały 

przedstawione w tym raporcie. Postępowania przetargowe pokażą prawdziwe 

potrzeby finansowe.   

Planując budżet 2022 roku nie przewidzieliśmy wojny za wschodnią granicą, nie 

przewidzieliśmy galopującej inflacji, nie przewidzieliśmy tak wysokiego wzrostu cen za 

opał, paliwo i gaz, nie przewidzieliśmy cięcia subwencji oświatowej w zakresie 

nauczania języka niemieckiego.   

Wydatki inwestycyjne 2022 roku i na lata następne nie są zagrożone. Jednak wydatki 

bieżące wymagają dużych cięć i oszczędności. Już rozpoczęliśmy i należy 

kontynuować reorganizację sieci szkół, tak aby nasze placówki zapewniły opiekę 

przedszkolną wszystkim dzieciom w dogodnych godzinach, aby nasze szkoły 

zapewniały dla nich ciepły posiłek. Musimy patrzeć przez pryzmat całej gminy, a nie 

tylko przez pryzmat swojej miejscowości. To nie my wymyśliliśmy reformę oświaty  

z 8 klasowymi szkołami bez pokrycia finansowego. Jeżeli nie pozyskamy dużego 

inwestora, jeżeli rząd nie wycofa się z cięcia subwencji za nauczanie języka 

niemieckiego, jeżeli nadal będą obniżane wpływy z podatków dla samorządów to 

„utrzymanie” wszystkich placówek oświatowych będzie bardzo trudne z bieżącej 

działalności statutowej ze środków gminy. Wspólna wypracowana decyzja pozwoli  

rozwiązać  każdy problem.  

 



 

 

 

  

                 Raport o stanie gminy Rudziniec za 2021 rok  108 
  

 

Dziękuję radnym, sołtysom, liderom społecznym, druhom OSP, mieszkańcom oraz 

pracownikom samorządowym za wszystkie sukcesy 2021 roku. To wszystko było 

możliwe dzięki dobrej współpracy, partnerstwie  i wzajemnym zrozumieniu.  

Zachęcam do dyskusji i zaangażowania się na rzecz dalszego rozwoju gminy 

Rudziniec.   

 


