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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 20 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.  

REFERAT INWESTYCJI 

 

1. Zrealizowano umowę na przeprowadzenie konserwacji 18 szt. klimatyzatorów                                

w budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26” na kwotę  brutto                                       

4 477,20 zł. 

2. Podpisano umowę z firmą PWPUH BUD – MET Irena Durczyńska ul. Ks. Roboty 50,                 

44-186 Gierałtowice na realizację zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni placu 

targowego przy ul. Bocznej w Pławniowicach” na kwotę 81 487,50 zł   

3. Podpisano umowę na „Wykonanie koncepcji budowy oczyszczani ścieków w 

Rudzińcu” na kwotę 50 430,00 zł  

4. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa 

efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Rudzińcu przy ul. 

Opolskiej 8” w ramach zadania budżetowego pn: „Termomodernizacja budynku LKS 

Amator Rudziniec”. Planowany termin zakończenia inwestycji czerwiec 2022r. 

5. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa 

budynku Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach”. Planowany termin 

zakończenia inwestycji czerwiec 2022r. 

6. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „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”. Planowany termin zakończenia inwestycji listopad/ grudzień 2022r. 

7. Została wydana Decyzja  pozwolenia na budowę dla zadania „Budowę zaplecza 

szatniowo sanitarnego przy boisku w Poniszowicach przy ulicy Sportowej dz.nr 6”. 

8. Zastała wydana Decyzja pozwolenia na budowę dla zadania : „ Przebudowa                       

i rozbudowa budynku zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudnie wraz z budową 

zbiornika na nieczystości ciekłe w ramach zadania budżetowego „Dostosowanie 

budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rudnie do 4 oddziałowej Szkoły 

Podstawowej – poprawa jakości świadczenia usług edukacyjnych w Rudnie przy 

ul. Szkolnej 9”. 

9. Została wydana Decyzja pozwolenia na rozbiórkę budynku magazynowego                     

w Rudnie przy ul. Szkolnej 9 dz.nr 360/78. 

10. Przeprowadzono postępowanie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania 

„Wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych – etap I zadanie 1 i 2. 

11. Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na remont nawierzchni tłuczniowych 

dróg gminnych. 

12. Zlecono Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                   

w Rudzińcu koszenie poboczy dróg gminnych. 

13. Zlecono Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                    

w Rudzińcu remont drogi rolniczej w Poniszowicach na kwotę 10 000,00zł. 

14. Do 31.05.2022r. podpisano 7 umów na dofinansowanie do budowy  przydomowych 

oczyszczalni ścieków z czego 2 już zostały wykonane   
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REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

1. W dniu 23.05.2022 r. odbył się: 

 czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67 (pawilon), stanowiącej własność 

Gminy Rudziniec, a oznaczonej ewidencyjnie numerami działek: 1255/39 i nr 1256/39 

o łącznej pow. 0,1982 ha, a. m. 1, obręb Poniszowice.  

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 400 000 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem NEGATYWNYM 

2. Wydano: 

zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Niewiesze przeznaczonej do 

oddania w dzierżawę jako grunt zielony o charakterze nierolniczym. 

 


