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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 30 września 2022 r. do 27 października 2022 r.  

 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado Szanowni Mieszkańcy 

 Ostatni okres został zdominowany przez szeroko rozumiane dodatki węglowe oraz sprawy 

związane z  zakupem  preferencyjnym  węgla. 

Ustawa o dodatku jak wszyscy wiemy jest ustawą niedopracowaną i wielokrotnie 

zmienianą. Dlatego w tym momencie przepraszam naszych mieszkańców i współczuje 

pracownikom że musza pracować na tak niejednoznacznej ustawie i na ustawie cięgle 

zmienianej. Wiemy że w Sejmie i Senacie trwają obrady nad kolejna zmiana dotyczącą 

określenia co to jest gospodarstwo domowe i komu należy się dodatek. Na obecna chwilę  

jeden dodatek węglowy należy się na jeden adres i niezależnie od ilości źródeł ciepła i ilości 

gospodarstw domowych . Wiemy wszyscy, że to jest niesprawiedliwe i co najważniejsze nasi 

posłowie też dopiero teraz to zauważyli, ale jeszcze nie uchwalili, wiec nasi urzędnicy nie 

mogą inaczej rozpatrywać Waszych wniosków. W projektach , powtarzam w projektach 

ustaw przewiduje się, że będzie możliwa wypłata dodatku węglowego każdemu z 

gospodarstw pod tym samym adresem, jeśli każde z tych gospodarstw ogrzewa się 

oddzielnym źródłem ciepła, które zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. Czekamy na tą zmianę .   

Te niejednoznaczności i ciągłe zmiany wprowadzają wiele zamieszania i niepotrzebny 

stres naszych mieszkańców i urzędników. W Gminie Rudziniec wpłynęło 2640 wniosków na 

dodatek węglowy  i 313 na pozostałe paliwa. Razem to prawie 3000wniosków . Wypłacono 

do tej pory 3.258.000,00 zł.  Szanowni Państwo wypłacamy jedynie dodatek węglowy , nie 

wypłacamy dodatku do innych paliw , bo jeszcze nie otrzymaliśmy finansów na ten cel . My 

jesteśmy gotowi ale nie wpłynęły fundusze  na dodatki na inne paliwa. Więcej o dodatku 

węglowym w informacji Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

W sprawie preferencyjnego zakupu węgla, prasa i  telewizja, dużo mówi , dużo 

obiecuje i co najgorsze na dzień dzisiejszy nie ma ustawy więc oficjalnie jest to tylko 

opowiadanie i  obiecywanie. Nie dziwie się zdenerwowanym mieszkańcom kiedy słyszą ze 

gmina im sprzeda węgiel tylko nikt nie wie kiedy ten węgiel dotrze i  gdzie ten węgiel będzie 

i jakie będą procedury sprzedaży tego węgla.  

Na dzień dzisiejszy Gmina Rudziniec przygotowuje się do preferencyjnej sprzedaży 

węgla . Sprawdziliśmy zaineresowani naszych mieszkańców poprzez ankietę . Ponad 300 

osób wyraziło zainteresowanie takim zakupem  Celem ankiety było określenie skali potrzeb 

zakupu węgla w naszej gminie (zgodnie z procedowana ustawą), Te dane zostały przekazane  

Wojewodzie Śląskiemu . Oczywiście dane, które otrzymaliśmy są jedynie szacunkowe. W 

naszej gminie zarejestrowanych mamy 2132 paleniska na paliwo węglowe i weglopodobne i 

tu widać skale potrzeb . Część mieszkańców zakupiło opał poprzez spółkę PGG, cześć 

poprzez deputaty węglowe część pewnie złożyła deklaracje na różnego rodzaju kuchenki 

opalane węglem i drewnem,  ale naprawdę jest jeszcze wiele osób bez opału na zime. 

 Gmina Rudziniec nie ma w swoich zasobach certyfikowanej wagi, placu opałowego i 

tym podobne, ale jest kryzys i nie odżegnujemy się od pomocy. Rozmawiałem z naszymi 

dwoma składami opalowymi zlokalizowanymi na terenie gminy. Jeden ze składów w dniu 

dzisiejszym wyraził zainteresowanie sprzedażą tego niby gminnego węgla Drugi skład nie jest 

zainteresowany . Rozmawiamy również  ze składami i spółkami w sąsiednich gminach.   

Wszyscy czekamy na ostateczny kształt ustawy i na informację, kiedy obiecywany węgiel 

będzie mógł dotrzeć na składowisko. 
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Wg projektu ustawy: Prawo do zakupu (w cenie maksymalnie 2000 zł za tonę) będę miały 

osoby, które posiadają uprawnienia do dodatku węglowego. Do zakupu preferencyjnego nie 

będą uprawnione osoby fizyczne ani żaden członków ich gospodarstwa domowego, które 

nabyły paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 

2000,00 zł brutto za tonę. Ostateczna ilość węgla, którą gospodarstwo domowe będzie mogło 

zakupić za pośrednictwem Gminy na warunkach preferencyjnych określona zostanie przez 

Ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w najbliższym czasie w drodze 

rozporządzenia (mówi się o 1,5 tonie węgla do dnia 31 grudnia 2022r. oraz 1,5 tonie węgla od 

dnia 1 stycznia 2023r.) 

Kiedy ustawa wejdzie w życie – tego nie wiemy. 

 Informuje  że ustawy jeszcze nie ma  Jeszcze raz powtarzam Gmina Rudziniec 

planuje przystąpić do preferencyjnej sprzedaży węgla, ale jeszcze nie wiemy kiedy i jak. 

Obecnie nie prowadzimy żadnych zapisów i nie ma żadnego systemu kolejkowego. Bardzo 

prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  

Nigdy węglem nie handlowaliśmy bo nie od tego jesteśmy powołani, ale chcemy 

pomóc naszym mieszkańcom  

Prosimy także o śledzenie komunikatów. Będziemy o wszystkim informowali w Internecie i 

poprzez tablice ogłoszeń. Nie wykluczone ze będziemy tez prosili księży proboszczów o 

przekazywanie informacji  w tym temacie   

 

Kolejna informacja dotyczy konfliktu za nasza wschodnią granicą i potencjalnego 

zagrożenia. W przypadku ewentualnej  awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery 

radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie 

tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę 

stabilizującym  jodem  blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając 

jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę , lek należy przyjąć doustnie 

niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia 

radiacyjnego. Według lekarzy tabletki maja swoja skuteczność dla osób poniżej 60 roku 

życia.  

Od 6 października 2022 r. tabletki są zdeponowane w Urzędzie Gminy. 

Zgodnie z porozumieniem tabletki wydawane będą tylko na wypadek zagrożenia w  

ośrodkach zdrowia w: Poniszowicach, Rudzińcu i Bojszowie.  

Mimo wniosków samorządów nie dostaliśmy zgody aby wcześniej wydać te tabletki 

mieszkańcom profilaktycznie i aby były one przechowywane w domach  

Proszę mieć na uwadze, że to są  tylko informacje profilaktyczne, ale warto o nich wiedzieć. 

  Kolejna informacja dotyczy bieżącej pracy samorządu. Ostatni okres to również czas 

intensywnych prac nad przeszłorocznym budżetem gminy. Wszyscy wiemy o kryzysie 

gospodarczym, o szalejącej inflacji i bardzo dużych podwyżkach prądu, węgla , gazu i 

właściwie wszystkiego. Ten przyszłoroczny budżet będzie naprawdę trudny dla wszystkich   

Skarbnik Gminy, Wójt Gminy, Komisje Rady Gminy analizują przeliczają i przygotowują 

stosowne dokumenty. Również na dzisiejszej sesji będą procedowane uchwały dotyczące 

przyszłorocznych podatków i opłat ale również dopłat chociażby do wody i ścieków.  

 

I przyjemne dostojne uroczystości 

 W dniu 12 października 2022 r. w gminie Rudziniec odbyła się uroczystość Złotych Godów. 

Jubileusz ten w tym roku obchodziło 17 par. W uroczystości wzięło udział również sześć par 

obchodzących jubileusz sześćdziesięciolecia i jedna para obchodząca jubileusz 

sześćdziesięciopięciolecia pożycia małżeńskiego. 

Podczas spotkania Wójt Gminy Rudziniec wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie 

nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, życząc Jubilatom wielu kolejnych lat 
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przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku. Życzenia złożył również Proboszcz 

parafii w Rudzińcu ks. Eugeniusz Sosulski. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych gminy Rudziniec w 

osobach Przewodniczącego Rady Gminy Rudziniec pana Andrzeja Szołtysika, Zastępcy 

Wójta Gminy Rudziniec pana Andrzeja Hosza, , Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pani 

Agnieszki Gruchman, Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pani Wioletty 

Ścisiewicz oraz sołtysów z poszczególnych miejscowości. 

Oprócz okolicznościowych medali i listów gratulacyjnych Jubilaci otrzymali kwiaty i 

upominki. Wszystkim parom gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne 

wspólne lata. 

  I druga uroczystość 17 października odbyło się spotkanie z dyrektorami naszych 

placówek oświatowych  z okazji obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej  

Podczas spotkania Wójt Gminy Rudziniec wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Rudziniec, 

Andrzejem Szołtysikiem, oraz Przewodniczącym Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Sportu, Sebastianem Kałużą złożyli  wszystkim dyrektorom oraz ich pracownikom najlepsze 

życzenia, a także wyrazili  uznanie i wdzięczność za dotychczasową pracę  

 

INFRORMACJA MIĘDZYSESYJNA OPS 

W okresie międzysesyjnym rozpoczął się intensywnie nowy okres zasiłkowy dla świadczeń 

rodzinnych i pielęgnacyjnych, a poza standardowymi działaniami OPS, szczególnie duże 

obciążenie pracą wiązało się z rozpatrywaniem wniosków o dodatek węglowy oraz dodatek 

do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel.  

Wpłynęło 2640 wniosków na węgiel i 313 na pozostałe paliwa. Wypłacono do tej pory 

3.258.000,00 zł. Wydano 1171 decyzji i informacji. Wysłano 295 pism dotyczących tylko 

samego dodatku węglowego (zamknięcia, odmowy, wezwania). Bez rozpatrzenia pozostało 

zamkniętych 228 spraw. Należy zaznaczyć, iż forma bez rozpatrzenia wymaga zachowania 

procedury administracyjnej i wysyłania pism.. Jednocześnie w związku z wprowadzonymi 

zmianami w ustawie nasi mieszkańcy, których wnioski pozostały bez rozpatrzenia głównie z 

powodu składanych kilku wniosków pod jeden adres lub błędami w deklaracji CEEB , mimo, 

iż nie istnieje taka forma w KPA -odwołują się od pism, do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, co dodatkowo obciąża  pracowników, gdyż to oni muszą przyjmować 

odwołania i je wysyłać do SKO.  

Należy również zaznaczyć, iż rząd szykuje kolejną zmianę w ustawie, która spowoduje iż 

wnioski pozostawione bez rozpatrzenia, które przeszły już całą procedurę, będą musiały być 

po raz kolejny weryfikowane.  

Wciąż nowe zmiany w przepisach i wprowadzane dodatki oraz obiecane zniżki na opłatę 

prądu spowodowały  również wzrost liczby wpływających do OPS wniosków o Kartę Dużej 

Rodziny. Blisko 40% wszystkich tegorocznych wniosków wpłynęło tylko w miesiącu 

październiku.  

Ponadto w samym miesiącu październiku wydano również 105 decyzji  dotyczących dodatku 

osłonowego, wysłano przy tym 43 pisma. 

W związku z realizacją tych zadań pracownicy OPS odbierają w ciągu dnia setki telefonów, 

co zupełnie dezorganizuje pracę. Niejednokrotnie zdarza się, iż wnioski,  w których jako 

formę płatności wybrano gotówkę, nie mają nawet numerów telefonów kontaktowych, więc 

pracownicy socjalni jadą poinformować mieszkańca, że może odebrać sobie pieniądze w 

banku.  

Nie jest winą pracowników nieuporządkowanie własnej sytuacji przez mieszkańca, ani to, iż 

przepisy zmieniane są na bardziej niekorzystne, ani to iż do dzisiaj od wojewody nie wpłynęły 

w ogóle pieniądze na dodatki inne niż węglowy (tzn. pellet, drewno, gaz i biomasę), mimo iż 

ustawowy czas rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni.  
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Sprawozdanie międzysesyjne GOK Rudziniec 26.10.2022 

 

1.W miesiącu październiku, po wakacyjnej przerwie powrócono do cyklicznej działalności 

sekcji i kół artystycznych. W Ofercie Gminnego Ośrodka Kultury aktualnie znajdują się 

następujące propozycje              

-SEKCJE: nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka tańca nowoczesnego hip -hop, 

nauka tańca -mażoretki, studio piosenki nauka indywidualnego śpiewu, nauka gry na gitarze, 

zajęcia plastyczne              

-GRUPY ARTYSTYCZNE: Grupa Aktywny Senior&Time, Trollinki z Bojszowa, Teatr 

Katastrofa, Twórcze Mamy,, Kreatywne Kobietki z Bojszowa, Rękodzielniczki z 

Kleszczowa, Rudziniecka Telewizja Śniadaniowa.  

2. W ramach projektu Świeżym krokiem z Gokiem odbyło się 6 spotkań ze Ślonskom 

Bajarkom w ZSP w Poniszowicach, Rudnie oraz siedzibie GOK Rudziniec. 06.listopada o 

godz 16.00 w siedzibie GOK odbędzie się podsumowanie inicjatywy U NOS SIĘ GODO, 

podczas której wystąpi Chór Tryll z Toszka, nastąpi  otwarcie wystawy Śląscy Teksańczycy 

wraz z prelekcją pana Gerarda Kurzaja oraz prezentacja powstałych w ramach inicjatywy 

podcastów. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!! 

3.We współpracy ze Stowarzyszeniem Leśna Kraina Górnego Śląska zorganizowano wystawę 

LEGENDY z LEŚNEJ KRAINY, którą do końca miesiąca można odwiedzić w siedzibie 

GOK  

Sprawozdanie z działalności GBP  

 

W okresie międzysesyjnym do katalogu nowości wydawniczych dołączyło 427 pozycji, które 

opracowano bibliograficznie i przygotowano do udostępniania. 

Dla najmłodszych czytelników, przygotowano cykl zajęć popularyzujących literaturę 

dziecięcą z wykorzystaniem japońskiego teatru obrazkowego, mający na celu bogacenie 

słownictwa dzieci, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, doskonalenie koncentracji, 

sprawności słuchania, mówienia oraz przeżywania pozytywnych emocji. 

W dniu 26 października w zajęciach teatru wzięły udział 3 grupy przedszkolaków z 

przedszkoli w Poniszowicach ( dwie grupy) oraz najmłodsi w oddziale w Słupsku. 

Planujemy wizyty we wszystkich przedszkolach w naszej gminie oraz zachęcamy sołtysów do 

zgłaszania zapotrzebowania na taką formę aktywności dla starszych dzieci ( w wieku od 7 do 

10 lat), zajęcia przeprowadzimy w udostępnionych pomieszczeniach w każdym chętnym 

sołectwie w ustalonym dogodnym terminie. 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Rudzińcu  
Wodociągi: 

 Usuwanie awarii wodociągowych: 

- Niewiesze Pyskowicka 20 

- Pławniowice Leśna 5a, Gliwicka 107 

- Rudziniec Gliwicka 41, Szkolna 46 

 

Wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej: 
- Poniszowice Słupska 23 

- Rudno Gliwicka działka nr87/6 

 

 Nadzór nad wykonaniem podłączenia do sieci wodociągowej: 
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- Pławniowice Polna działka nr 591/112 

- Rudno Górna działka nr 222/37 

 

Mieszkania: 

 Wykonano  podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku w Rzeczycach, ul. 

Polna 17 

 Wykonano remont mieszkań komunalnych: 

Chechło, Piękna 10/10,  10/5, Rudno, Gliwicka 119/5, 119/3, 

Widów, Gliwicka 7/4, 

Realizacja zaleceń Kominiarskich na budynkach komunalnych, 

Usuwanie i naprawa nieprawidłowości zgodnie z protokołami rocznego przeglądu stanu 

technicznego budynków 

 

Pozostałe zlecenia: 

 

• Wyposażenie nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych 

• Utrzymanie i zarządzanie placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi 

• Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rudzińcu przy 

ul. Leśnej 6   

• 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 

• W trackie koszenie poboczy dróg gminnych 

• W trakcie realizacji demontaż, zbieranie ,transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec 

• Utrzymanie ścieżki zlokalizowanej wokół  Zbiornika Pławniowice 

 

Inwestycje: 
1. W Trakcie realizacja inwestycja:„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy”  

 

2. W Trakcie realizacji inwestycja „Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych” 

obecnie roboty budowlane związane z realizacja zadania  prowadzone w miejscowości 

Pławniowice 

 

REFERAT INWESTYCJI 

 

1. Zawarta została Umowa z firmą P.H.U. Rajmund Ledwig z siedzibą w Rudzińcu, na 

realizację  inwestycji pod nazwą: ”Przegląd okresowy agregatu prądotwórczego GP40 

S/I zlokalizowanego obok budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 

26” na kwotę brutto 977,67 PLN. 

2. Zawarto  Umowę nr 421/W/2022 z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GAZ-

POŻ” Dariusz Paluch z Toszeka, na realizację  inwestycji pod nazwą: 

”Przeprowadzenie rocznego przeglądu sprzętu przeciwpożarowego oraz sporządzenie 

protokołów w budynkach klubów sportowych” na kwotę brutto 900,00 PLN. 
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3. Została zawarta  z firmą BiM Marek Pieczko z Gliwic na realizację  inwestycji pod 

nazwą: ” Naprawa systemu alarmowego   ( wymiana akumulatora płyty głównej) w 

budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26” na kwotę brutto 492,00 

PLN. 

4. Zawarto Umowę z firmą  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 

PROFECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 

w Niezdrowicach  na realizację  inwestycji pod nazwą: ” Dostawa i montaż garażu 

przy OSP Chechło” na kwotę brutto 61 914,13 PLN. 

5. Została zawarta  Umowa z firmą NFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba z siedzibą 

w Bytomiu na realizację  inwestycji pod nazwą: ”Przebudowa budynku remizy OSP w 

miejscowości Słupsko w formule „zaprojektuj i wybuduj” na kwotę brutto 359 800,00 

PLN. 

6. Została zawarta  Umowa z firmą ATIN Usługi w Budownictwie Kołodziej Piotr z 

siedzibą: w Starym Ujeździe na realizację  inwestycji pod nazwą: ”Pełnienie 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Dostawa    i montaż garażu 

przy OSP Chechło" na kwotę brutto  499,38 PLN. 

7. Zawarta została  Umowa z firmą ATIN Usługi  w Budownictwie Kołodziej Piotr z 

siedzibą: w Starym Ujeździe na realizację  inwestycji pod nazwą: ”Określenie zakresu 

prac naprawczych przy budynku Szkoły Podstawowej                          w 

Pławniowicach" na kwotę brutto  1 230,00 PLN. 

8. Przesłano zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Pełnienie kompleksowego 

nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Przebudowa budynku remizy OSP                                 

w miejscowości Słupsko w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

        Termin składania ofert do 25.10.2022r. 

9. Przesłano zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Wykonanie projektu 

modernizacji kuchni w przedszkolu publicznym w Słupsku”. Termin składania 

ofert do 28.10.2022r. 

10. Trwają prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej w ramach zadania „Montaż urządzeń do wytwarzania 

odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie 

Rudziniec”. 

11. Trwają prace nad projektem budowy wodociągu Poniszowice-Widów. Termin 

wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia 

budowy - 31.03.2023 r.  

12. Trwają prace nad projektem budowy Centrum Usług Opiekuńczych. Termin  

wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia 

budowę – 31.03.2022 r. 

13. Trwa realizacja zadania pn.:„Budowę centrum  przesiadkowego typu Park&Ride przy 

dworcu PKP w Rudzińcu” na kwotę brutto 3.198.684,15 zł. Prace wykonuje 

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

Artur Kiowski z Niezdrowic. 

14. Zlecono firmie Budotechnika z Pilchowic realizacje zadania pn.: „Dostawa i montaż 

wiaty przystankowej w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej” na kwotę brutto                

10.147,50 zł. 

15. Trwa przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Polnej w Pławniowicach, a prace 

wykonuje  z firmą Drogomex Sp. z o.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. 
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16. Zlecono Spółce Wodnej z Lublińca wykonanie robót w zakresie odwodnienia dróg: 

1) Udrożnienie i umocnienie rowu przy ulicy Górnej w Bojszowie na kwotę 20.622,18 zł 

brutto.  

2) Udrożnienie i umocnienie rowu przy ulicy Słupskiej w Niekarmii na kwotę 18.168,33 

zł brutto. 
 
 

3) Zabezpieczenie przed zalewaniem pobocza przy ulicy Leśnej w Niekarmii na kwotę 

2.460,00 zł brutto.  

4) Udrożnienie systemu drenarskiego przy ulicy Polnej w Pławniowicach na kwotę   

     9.899,04 zł brutto.  

17. Firma Geoinvest Krzysztof Gajdzik z Gierałtowic wykonała remont cząstkowy 

nawierzchni asfaltowej w Łanach – ulica Kłodnicka i Młyńska, Słupsku – ulica 

Jagiellońska, Niekarmii – ulica Górna i Słupska na kwotę brutto 18.450,00 zł.  

18. Zlecono firmie PATI TRANS Roman Wiechoczek z Widowa wykonanie odmulenia                

i oczyszczenia rowu przy ulicy Palmowej oraz Górnej w Bojszowie na kwotę brutto 

6.765,00 zł.  

19. Zlecono Spółce Wodnej z Lublińca wykonanie odmulenia rowu przy ulicy 

Czereśniowej w Rudnie na kwotę brutto 25.827,79 zł. 

20. Zlecono firmie PATI TRANS Roman Wiechoczek z Widowa wykonanie remontu 

cząstkowego  nawierzchni tłuczniowej Żółtej Drogi na odcinku Łany - Rudziniec na 

kwotę brutto 14.760,00 zł. 

21. Firma Daw-Bruk Dawid Kloj z Bojszowa wykonała remont zatoczki autobusowej przy 

ulicy Słonecznej w Bojszowie na kwotę brutto 4.500,00 zł. 

22. Zlecono Panu Jerzemu Brania z Gliwic przeprowadzenie rocznego przeglądu 

obiektów mostowych będących w zarządzaniu Wójta Gminy Rudziniec na kwotę 

brutto 6.642,00 zł.  

23. Ogłoszono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na wykonanie zadania pn.: 

Budowa miejsc postojowych dla  mieszkańców Sołectwa Bycina. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie 2022 roku 

 

- Podpisano 19 umów o dofinansowanie. 

- 2 osoby zrezygnowała ze względu na sytuację finansową 

- 16 przydomowych oczyszczalni ścieków zostało już zrealizowanych  

- trwa kontrola poprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych                      

w ramach Programu w latach 2017-2021. Właściciele posesji dostarczają do Urzędu Gminy                       

w Rudzińcu wyniki badań oczyszczonych. 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Wydano zarządzenia: 

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łany, przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę na cele rolne 

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Rudziniec, położonych w miejscowościach Chechło, Łany, Rudziniec, Rudno 

oraz Taciszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne, 
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 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Łącza, przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę na cele nierolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego 

niestanowiącego drogi publicznej, 

2. Wydano zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 

ewidencyjnie numerami działek: 158/2 o pow. 0,2340 ha, arkusz mapy 15, obręb 

Pławniowice oraz 204/2 o pow. 0,5000 ha, arkusz mapy 16, obręb Pławniowice 

stanowiącej własność Gminy Rudziniec, położonej w miejscowości Pławniowice, 

przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany 

W wyniku planowanej zamiany gruntów między Nadleśnictwem Rudziniec a Gminą 

Rudziniec, do zasobu gminnego zostanie nabyta działka nr 61/4 arkusz mapy 5, obręb 

Bycina, stanowiąca drogę ul. Leśną zapewniającą komunikację pomiędzy ośrodkami 

wypoczynkowymi położonymi po północnej stronie Zbiornika Pławniowice a drogą 

krajową nr 40 (ul. Pyskowicką w Niewieszy). 

3. W dniach 11 i 12 października 2022 odbyły się przetargi: 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na SPRZEDAŻ nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Rudzińcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność 

Gminy Rudziniec, a oznaczonej ewidencyjnie numerem działki: 565/43 o pow. 0,0789 

ha, a. m. 26, obręb Rudziniec.  

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 98 000,00 zł netto,  

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu: 98 980,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ nieruchomości położonej w 

miejscowości Niewiesze, stanowiącej własność Gminy Rudziniec, a oznaczonej 

ewidencyjnie numerami działek: 535/24 o pow. 0,0432 ha oraz 538/24 o pow. 

0,1512, arkusz mapy 2, obręb Niewiesze w części na cele związane z terenami 

zajętymi pod domki rekreacyjne i przyczepy campingowe oraz w części jako ogródek 

rekreacyjny, 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu 

dzierżawnego została ustalona na kwotę 20 618,80 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem NEGATYWNYM 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ nieruchomości gminnej 

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 509/2 o pow. 0,4240 ha, a. m. 2, 

obręb Niewiesze położonej w miejscowości Niewiesze, z przeznaczeniem na cele 

rolne. 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu 

dzierżawnego została ustalona na kwotę 102,00 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM. 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczna stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 112 zł netto  

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ nieruchomości gminnej 

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 507/103 o pow. 1,3888 ha, a. m. 3, 

obręb Kleszczów położonej w miejscowości Kleszczów, z przeznaczeniem na cele 

rolne. 
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Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu 

dzierżawnego została ustalona na kwotę 308,00 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM. 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczna stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 3 100,00 zł netto  

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ nieruchomości gminnej 

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 24 o pow. 0,2090 ha, a. m. 1, obręb 

Słupsko położonej w miejscowości Słupsko, z przeznaczeniem na cele rolne. 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu 

dzierżawnego została ustalona na kwotę 49,00 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM. 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczna stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 59,00 zł netto  

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ nieruchomości gminnej 

oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek nr 469/101 o pow. 0,2897 ha, a. m. 26, 

obręb Rudziniec, nr 470/101 o pow. 0,1293 ha, a. m. 26, obręb Rudziniec oraz nr 

891/228 o pow. 0,0930 ha, a. m. 2, obręb Łany położonej na granicy Rudzińca i Łan, 

z przeznaczeniem na cele rolne. 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu 

dzierżawnego została ustalona na kwotę 123,00 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM. 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczna stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 133,00 zł netto  

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ nieruchomości gminnej 

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 157/8 o pow. 1,2223 ha, a. m. 9, 

obręb Pławniowice, położonej w miejscowości Pławniowice, z przeznaczeniem na 

cele rolne. 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu 

dzierżawnego została ustalona na kwotę 279,00 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM. 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczna stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 3 500,00 zł netto  

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 

Na bieżąco odbywa się realizacja wniosków w ramach Programu Ograniczania Emisji                       

w Gminie Rudziniec oraz Programu Czyste Powietrze. Obecnie podpisano 106 umów na 

modernizację źródeł ciepła oraz zrealizowano i wypłacono dotację dla 46 inwestorów.                   

W ramach Programu Czyste Powietrze do WFOS i GW w Katowicach złożono 58 wniosków 

o dofinansowania oraz 39 wniosków o płatność. 

 

Przeprowadzono losową kontrolę ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolniczych 

 zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

 

W ramach projektu budżetu na 2023 rok zweryfikowano wnioski sołectw w zakresie 

Funduszu Sołeckiego. 
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STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników 

PGR w rozwoju cyfrowym" - Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą 

odmówił podpisania umowy. 

2. Unieważnienie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Rudzińcu – Cyfrowa 

Gmina" - złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje 

zamówienia. 

3. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z 

terenu Gminy Rudziniec" 

4. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym pn.: "Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Słupsko w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” 

5. Ogłoszenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Rudzińcu – Cyfrowa 

Gmina" - trwa badanie i ocena ofert. 

6. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników 

PGR w rozwoju cyfrowym" - termin składania ofert 25.10.2022 r. godz. 11:00 

7. Opracowanie i złożono rozliczenia dotyczącego Budowy piłkochwytów na obiektach LKS 

Młodość Rudno i LKS Ślązak w Bycinie w ramach dofinansowania - "Inicjatywa sołecka 

2022" 

 


