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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.  

 

Sprawozdanie międzysesyjne GOK RUDZINIEC  

 

24 czerwca na plaży w Niewieszy odbyło się zakończenie roku kulturalnego 

połączone z obchodami nocy świętojańskiej - czyli piknik świętojański  

Uczestnicy zajęć GOK Rudziniec zaprezentowali występy artystyczne, dla dzieci 

przygotowano animacje, zorganizowano plener malarski. Nie zabrakło również 

najważniejszych akcentów świętojańskich tj; Świętojanki, wianki, ognisko, woda, zioła, 

puszczanie  wianków na wodę ,itp… Zorganizowano konkursy  plastyczne oraz zabawę w 

poszukiwanie kwiatu paproci  

28 czerwca oficjalnie zakończono  I etap projektu "Świeżym krokiem z Gok-iem"  

Podziękowano  i złożono gratulacje wnioskodawcom - Natalii Janickiej, Aleksandrze 

Szumskiej, Robertaowi  Mrozowi, Patrycji Lasocie oraz Dominice Witkowskiej  

Doprecyzowano  terminy 6 inicjatyw, których realizacja odbędzie się od sierpnia do listopada 

2022.    Po części oficjalno-organizacyjnej nastąpiła biesiada przy ognisku  

02 lipca  został opublikowany kolejny odcinek Rudzinieckiej Telewizji Śniadaniowej  

Od początku wakacji trwają zajęcia wakacyjne z GOk-iem Dzieci bawią się, uczą, biegają, 

śpiewają, tańczą  i tworzą rękodzielnicze cuda . Szczegółowe sprawozdanie , na temat 

uczestników, miejscowości czyli  podsumowanie akcji i atrakcji z Gokiem zostanie 

przedstawione w kolejnym sprawozdaniu międzysesyjnym  

 

 

Informacja międzysesyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu 

 

        W okresie od 23 czerwca do 14 lipca w Bibliotece odbywały się prace związane                      

z selekcją i ubytkowaniem księgozbioru oraz wprowadzaniem zakupionych nowości 

wydawniczych oraz darów do inwentarza placówki. 

Od dnia 12 lipca trwa letnia akcja dla dzieci pod nazwą BIBLIOLATO. 

 W tym roku dodatkową atrakcję dla dzieci stanowi udział w Projekcie dofinansowanym  ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury - Państwowego Funduszu Celowego, wraz z bibliotekami z Toszka, 

Knurowa, Pilchowic, Pyskowic oraz Wielowsi. 

O szczegółach powyższego złożone zostanie sprawozdanie po zakończeniu przedsięwzięcia. 

Ponadto na pozostałe zajęcia Bibliolata - w okresie międzysesyjnym trwało  skuteczne 

pozyskiwanie sponsorów. 

W ramach zajęć odbyła się do tej pory wycieczka na zamek w Toszku, gdzie dzieci brały 

udział w warsztatach Teatru Kamishibai  oraz gra terenowa w Rudzińcu. 

Na zajęcia zapisanych zostało 25 dzieci, będących również  czytelnikami biblioteki. 

Kontynuowano akcję „Mała książka – Wielki Człowiek”, nagrody i dyplomy za 

zaangażowanie czytelnicze odebrało w tym czasie sześcioro dzieci a kolejne dwanaścioro                

w wieku przedszkolnym rozpoczęło przygodę z literaturą i gromadzenie punktów 

uprawniających do wyróżnienia. 
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INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA  OPS Rudziniec 

 

Poza bieżącymi działaniami OPS, w okresie międzysesyjnym zorganizowano wycieczkę do 

Otmuchowa przy okazji Lata Kwiatów. Wycieczka zakończyła działania Klubu 50+ przed 

wakacjami.  Zostaną wznowione w miesiącu wrześniu. 

W chwili obecnej OPS rozpoczął wakacyjne spotkania z dziećmi. W okresie międzysesyjnym 

odbyły się w Niekarmi. Chechle, Pławniowicach oraz Rudzińcu. W miesiącu lipcu 

zaplanowano jeszcze zajęcia w Łączy oraz Bojszowie.  Zajęcia trwają trzy dni, każda grupa 

na zakończenie wyjeżdża do kina. Kolejne spotkania odbywać się będą w drugiej połowie 

sierpnia.  

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego  

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu  

 

Wodociągi: 

 Wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej: 

- Słupsko Jagiellońska działka nr.616/227 

 Wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej: 

- Rudziniec Lipowa 22 działka nr 520/231 

 Usuwanie awarii wodociągowych: 

- 28.06.2022 Łany Klubowa 

Pozostałe zlecenia: 

• Wyposażenie nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych 

• Wynajem przenośnych biotoalet i umywalki w związku z organizacją przez Centrum 

Kultury - Zamek w Toszku "Dni Toszka" 

• Zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z jeo posadowieniem i wybrukowaniem 

terenu przy OSP Rudziniec 

• Utrzymanie i zarządzanie placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi 

• Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rudzińcu przy 

ul. Leśnej 6 

• Remont odcinka drogi wewnętrznej rolniczej - działka nr 161/18 w Poniszowicach 

• Czyszczenie rowu przy ulicy Bocznej w Bycinie 

• Zakup i montaż znaków drogowych w miejscowościach Gminy Rudziniec 

• Zakup i montaż wyposażenia w celu przygotowania lokali mieszkalnych na przyjęcie 

obywateli z Ukrainy  dotyczy lokali w Bycinie Pyskowicka 47/1 i 2 oraz Widowie 

Gliwicka 7/1 i 5 

• Wykoszenie działek gminnych 

 

Inwestycje: 
W ramach zadania :„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy” przekazano plac  

Przedsiębiorstwu Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o. o., 

 

2. W ramach  postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z realizacja 

zadania „Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych” została podpisana 

umowa z Zakładem Remontowo-Budowlany instalacje wod.-kan., c.o., gaz. Piotr Janicki, 

Jacek Janicki  ul. Ligonia 4  Gierałtowice Kwota umowy 4.995.000,00 zł. Przekazano 

również plac budowy. 

Przeprowadzono postępowanie  i podpisano umowę na   Pełnienie funkcji Inspektora 
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Nadzoru  dla zadania pn.: „Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych” . 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTALBOL Bolesław Maskiewicz Gliwice. 

Kwota umowy 71 340 zł brutto. 

REFERAT INWESTYCJI 

 

1. Zrealizowano umowę na wykonanie  przeglądu instalacji  gazowej wraz z przeglądem 

stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności kotłów oraz ich wielkości     

w stosunku do potrzeb użytkowych na kwotę  brutto  3 936,00 PLN. 

2. W dniu 22.06.2022r. została zawarta Umowa nr 236/W/2022 z firmą EKOSCAN 

INNOWACJA I ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piekarach Śląskich   na realizację  inwestycji 

pod nazwą:  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  ”Dostawa i 

montaż kotła na biomasę w Szkole Podstawowej w Kleszczowie w ramach realizacji 

projektu pn.: „Montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł energii na 

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec”  na kwotę  brutto 4 305,00 

PLN. 
3. W dniu 29.06.2022r. została zawarta  Umowy z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO – HANDLOWOUSŁUGOWE "URBUDD” Krzysztof Urbański   z 

siedzibą w Tarnowskich Górach na realizację  inwestycji pod nazwą:  ” Budowa 

piłkochwytów na obiekcie LKS Ślązak w Bycinie” na kwotę brutto 55 350,00 PLN.  

oraz ” Budowa piłkochwytów na obiekcie LKS Młodość w Rudnie” na kwotę brutto 

31 365,00 PLN. 
W dniu 08.07.2022r przekazano teren budowy. Planowany termin zakończenia 

inwestycji lipiec/ sierpień 2022r. Również informuję że w dniu 7 lipca wójt gminy w 

obecności sołtysa sołectwa Rudno oraz członka rady sołeckiej z Byciny podpisał 

umowy  na dofinansowanie w/w zadań w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim   

4. W dniu 06.07.2022r. została zawarta  Umowa nr 294/W/2022 z firmą ATIN Usługi 

Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, z siedzibą: w Starym Ujeździe na 

realizację  inwestycji pod nazwą:  ”Pełnieniu kompleksowego Nadzoru 

Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Budowa piłkochwytów na obiektach LKS 

Ślązak w Bycinie i LKS Młodość  w Rudnie” na kwotę brutto 1 000,00 PLN. 

5. 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. 

6. W dniu 28.06.2022r przekazano teren budowy w celu wykonania robót budowlanych 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż kotła na 

biomasę w Szkole Podstawowej w Kleszczowie w ramach realizacji projektu pn.: 

„Montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł energii na budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec”.                                                                                                                              

Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2022r.                                                                                                      

7. Zrealizowano umowę na zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni placu targowego przy 

ul. Bocznej w Pławniowicach.” Odbiór końcowy odbył się w dniu 29.06.2022. Koszt 

zadania to 81 487,50 zł. Wykonawcą była firma BUD – MET z Gierałtowic.  

8. Został opracowany Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Termomodernizacja 

budynku OSP Słupsko” dokumentację wykonała firma Bytomski Usługi Budowlane 

Karina Bytomska ul. Polna 3 47-100 Jędrynie. Koszt opracowania to 3000,00 zł brutto 



4 

 

9. W ramach I etapu przebudowy nawierzchni dróg gminnych z podziałem na zadanie 1  

i 2: 

Zakończono prace w ramach zadania nr 1, które obejmowało przebudowę nawierzchni:  

- bocznej drogi dojazdowej do ulicy Szkolnej w Rudzińcu;    

- łącznika ulic Gliwickiej i Lipowej w Rudzińcu przy budynku OSP; 

- łącznika ulic Gliwickiej i Lipowej w Rudzińcu przy Cmentarzu Komunalnym; 

- łącznika ulic Gliwickiej i Szkolnej w Rudnie; 

- ulicy Leśnej w Rudnie. 

Zadanie nr 1 wykonała firma Faktoria Polska Sp. zo.o. Sp. K. z Gierałtowic na kwotę brutto 

447.161,80 zł.  

Inspektorem nadzoru był Pan Piotr Kołodziej ze Starego Ujazdu na kwotę brutto 3.000,00 zł 

wyłoniony w zapytaniu ofertowym. 

Trwa przebudowa nawierzchni: 

- ulicy Szkolnej w Rzeczycach;    

- ulicy Klonowej w Taciszowie; 

- ulicy Zamkowej w Bycinie; 

- ulic Wędkarskiej i Rzecznej w Niewieszu. 

Zadanie nr 2 wykonuje firma PRD Racibórz Sp. zo.o. na kwotę brutto 604.816,75 zł. 

Inspektorem nadzoru jest Pan Piotr Kołodziej ze Starego Ujazdu na kwotę brutto 4.900,00 zł 

wyłoniony w zapytaniu ofertowym. 

10. Przeprowadzono  drugie postępowanie w trybie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych                

z podziałem na   zadanie 1 i 2. Etap drugi obejmuje: 

Zadanie nr 1 - przebudowa nawierzchni:  

      - ulicy Piwnej w Bojszowie; 

     - ulicy Leśnej w Bojszowie;  

     - ulicy Szkolnej w Kleszczowie;  

     - ulicy Rzemieślników  w Kleszczowie. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Transkom Robert Białdyga z Jaryszowa na kwotę 

brutto 1.230.000,00 zł. 

    Zadanie nr 2 - przebudowa nawierzchni: 

    - ulicy Słonecznikowej w Ligocie Łabędzkiej; 

    - ulicy Polnej w Ligocie Łabędzkiej; 

    - ulicy Słonecznej w Poniszowicach; 

    - ulicy Na Zakręcie w Chechle.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OLS Sp. z o.o. Sp. K.  z Lublińca na kwotę brutto 

625.365,39 zł. 

11. Podpisano umowę na trzecie postępowanie w trybie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej 

ulicy Polnej w Pławniowicach z firmą Drogomex Sp. zo.o. z Pruszkowa na kwotę 

brutto 970.667,43 zł. 

Inspektorem nadzoru jest Pan Piotr Kołodziej ze Starego Ujazdu na kwotę brutto                      

6.500,00 zł wyłoniony w zapytaniu ofertowym. 

12. Zlecono Spółce Wodnej z Lublińca wykonanie remontu przepustu w Rudnie  w rejonie 

skrzyżowania ulic Dębowej i bocznej do ulicy Gliwickiej w Rudnie na kwotę      

7.976,91 zł brutto.  

13. Zlecono firmie ELiXIR Polska Sp. z o.o. z Gliwic usunięcie stanowiących zagrożenie 

drzew przy ulicy Słonecznej  w Poniszowicach  na kwotę brutto 13.185,60 zł.  
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14. Zlecono firmie FHU Pati Trans z Widowa wykonanie zabezpieczenia drogi przed 

zalewaniem poprzez wykonanie odwodnienia liniowego przy ulicy Klubowej                      

w Łanach na kwotę brutto 7.995,00 zl. 

15. Zlecono Zakładowi  Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                      

w Rudzińcu do realizacji koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych                         

w miejscowościach Gminy Rudziniec do kwoty brutto 35.000,00 zł. 

16.  Trwa przygotowanie do podpisania umowy na „Budowę centrum  przesiadkowego 

typu Park&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu” na kwotę brutto 3.198.684,15 zł. 

Prace wykona konsorcjum firm Profectus SP. z o.o. z Niezdrowic oraz Zakład Ogólno-

Budowlany Artur Kiowski z Niezdrowic. 

17.  Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie 2022 roku 

 Podpisano 14 umów o dofinansowanie. 

 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały  

 

18. Wykonanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w Rudzińcu 

 Koncepcja jest w trakcie realizacji. 

 Termin realizacji usługi: do 22.08.2022 r. 

 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Wydano zarządzenia: 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości na rzecz Gminy Rudziniec prawa własności nieruchomości położonej 

w Rudzińcu, stanowiącej fragment ulicy Lipowej,- jest to przygotowanie do 

czyszczenia cieku wodnego zwanego Lisi Potok  

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Chechło przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę na cele rolne, 

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany  przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę celem utworzenia miejsca postojowego dla przyczep samochodowych, 

 

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poniżej 130 tys. zł zawarto niżej wskazane umowy na: 

 sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wartości rynkowej działki 

nr 565/43, arkusz mapy 26, obręb Rudziniec przeznaczonej do sprzedaży 

 Wartość umowy: 1 230,00 zł 

 Wykonawca: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ADIACENT Krzysztof 

 Urbańczyk w Rybniku 

 sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wartości rynkowej działki 

nr 413/235, arkusz mapy 8, obręb Rudziniec przeznaczonej do nabycia w drodze 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Rudziniec 

 Wartość umowy: 984,00 zł 

 Wykonawca: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ADIACENT Krzysztof 

 Urbańczyk w Rybniku 

 sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wartości rynkowej działek 

nr 158/2, arkusz mapy 15, obręb Pławniowice oraz nr 204/2, arkusz mapy 16, obręb 
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Pławniowice przeznaczonych do przekazania Nadleśnictwu Rudziniec w związku                 

z zamianą gruntów między Nadleśnictwem Rudziniec a Gminą Rudziniec 

 Wartość umowy: 1 845,00 zł 

 Wykonawca: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ADIACENT Krzysztof 

 Urbańczyk w Rybniku 

 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na zadanie pn.: "Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz 

Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu" - informacja o wyborze najkorzystniejszej umowy 

05.07.2022 r. 

2. Podpisanie umowy dofinansowania w ramach projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych 

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". 

 

1. Zaproszenia 17lipca Rudno – prezentacja sołectw- wizyta gminy. Godz. 14 Kościół w 

warto poświecić chwile i zobaczyć dobrze zainwestowane fundusze na zabytki, o 

godz.  15 zapraszam na  boisko aby zobaczyć nasze sołectwa w prezentacji, ( tu nie 

będzie papierowych zaproszeń, bo sami siebie nie będziemy zapraszać) 

2. Zaproszenie dożynki 28 sierpnia – dożynki wojewódzkie – będą zaproszenia – wkład 

gminy to teren i praca własna- Liczę na poszczególne sołectwa strażaków z OSP i 

wszystkich mieszkańców.  Msza św. będzie bardzo o godz. 10  w  Pławniowicach 

następnie przejazd na plaże w Niewieszy. Zapraszamy  

 


