
1 

 

Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 23 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.  

 

Ostatnie miesiące roku to czas dopinania wydatków budżetowych bieżącego roku jak 

również ostatnie wnioski oraz opinie dotyczące przyszłorocznego budżetu. Projekt Budżetu 

na 2023r oraz Wieloletnia prognoza finansów zostały przeanalizowane przez poszczególne 

komisje Rady Gminy. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przedstawiła 

pozytywne opinie w tym zakresie . To na dzisiejszej sesji będą procedowane te najważniejsze 

uchwały.   

W naszych planach  budżetowych na 2023 rok mamy jakże konieczne i potrzebne 

zadania wspierające naszych mieszkańców, to dofinansowanie do wymiany źródeł 

ogrzewania, dopłata do m
3
 wody, ponad  milionowa dopłata  do ciągle drożejącego wywozu i 

utylizacji odpadów komunalnych, dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Rok 2023 to planowana zmiana organizacji transportu publicznego. Pierwszego 

stycznia powinna ruszyć długo oczekiwana linia metropolitalna Rudziniec-Rudno-Bojszów 

skrzyżowanie- Kleszczów -Gliwice . Nie ma możliwości aby linia metropolitalna obsługiwała 

pozostałe wioski naszej Gminy, tam transport publiczny będzie obsługiwała firma w ramach 

gminnego transportu publicznego. Transport publiczny to konieczność ale tez bardzo duży 

prawie 3 milionowy wydatek z naszego budżetu gminy nie licząc linii metropolitalnej  za 

następne prawie 2 miliony ale pochodzące z budżetu Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii 

Opóźnienia w uruchomieniu linii metropolitalnej M106 nie wynikają z zaniedbań ze strony 

gminy jak to próbują opisać media społecznościowe, ale wynikają z braku kierowców w 

Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. To linia będzie  opłacana i uruchamiana przez 

Zarząd Transportu Metropolitalnego i ma być obsługiwana przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, które ogłosiło kolejny przetarg na kierowców. Autobusy 

stoją gotowe do wyjazdu, ale obecnie bez kierowców. Linia metropolitalna musi zostać 

uruchomiona najpóźniej z dniem 1 stycznia. Informuje również że gmina Rudziniec 

pozyskała dofinansowanie w kwocie 1’636 161 zł  z tzw Funduszu Przewozów 

Autobusowych na gminny transport publiczny jednak zgodnie z przepisami ten transport  

może odbywać się tylko na terenie gminy a wyjazd poza teren musi być oparty o autobusy 

GZM. W dniu dzisiejszym będzie podejmowana uchwała o bezpłatnym gminnym  transporcie 

publicznym. Tak bezpłatnym po to aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli jednakowe warunki 

a jest to możliwe dzięki pozyskanym funduszom a tzw. Funduszu Przewozów Autobusowych. 

To sa decyzje ostatniej chwili dla tego proszę mieszkańców pasażerów o wyrozumiałość 

Robimy wszystko aby z dniem 1 stycznia ruszyła linia metropolitalna i bezpłatny transport 

gminny . Prosimy o śledzenie komunikatów, bowiem  jak tylko otrzymamy informacje 

będziemy informowali o zmianie rozkładów jazdy, będziemy informowali gdzie i jak trzeba 

zakupić bilety na linie metropolitalną. 

Przed nami w 2023r. zakończenie dużej inwestycji czyli budowa centrum 

przesiadkowego przy dworcu PKP w Rudzińcu. To koszt 3’900’000 zł ale z środków 

unijnych mamy otrzymać na to zadanie ponad 2’200’000 zł    

Rok 2023 ro również planowane zakończenie dwóch zadań wspartych środkami w 

ramach Polskiego Ładu Wymiana rur cementowo azbestowych za kwotę ponad 5 milionów 

złotych z dofinansowaniem 4’700’000 zł  . i zadanie modernizacja  stacji uzdatniania wody w 

Niewieszy za kwotę ponad 6 milionów zł z dofinansowaniem 3’800’000zł. 

 Nowe zaplanowane inwestycje  to; budowa zaplecza sanitarno szatniowego na boisku  

w Poniszowicach, rozpoczęcie rozbudowy budynku szkoły w Rudnie, budowa spinki 

wodociągowej Widów Poniszowice  i miejmy nadzieję rozpoczęcie budowy  naszego centrum 

usług opiekuńczych z dziennym domem pobytu dla osób starszych i biblioteką w Rudzińcu, 
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jeszcze w tym roku wykonujemy projekt tak aby być gotowym na rozpoczęcie inwestycji jak 

tylko uzyskamy jakieś dofinansowanie. Wybudowanie i uruchomienie Domu Dziennego 

Senior+ umożliwi mieszkańcom skorzystanie z pomocy w czynnościach dnia codziennego, 

zapewni im wyżywienie, pomoc w powrocie do sprawności fizycznej, przyczyni się 

bezpośrednio do poprawy jakości ich życia oraz zapewnieni wsparcie i pomoc adekwatną do 

potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu ich zdrowia. Zakres usług będzie 

obejmować usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, aktywizacji 

społecznej i terapii zajęciowej. To jest potrzeba obecnych czasów . Mieszkamy na terenach 

wiejskich gdzie tradycja i rodziny pokoleniowe zapewniają opiekę osoba starszym. Patrząc 

jednak  przez pryzmat sąsiednich miast i miasteczek dzienne domy opieki powoli zapełniają 

się. Nie buduje się dużych molochów ale domy da 15 do 25 pensjonariuszy tak aby zapewnić 

wręcz rodzinny klimat dla osób starszych . 

Również czekamy, z gotowym projektem, na dofinansowanie na budowę boiska 

wielofunkcyjnego w Bojszowie, które by służyło sportowcom z całej gminy. Z 

niecierpliwością oczekujemy na środki z funduszy europejskich  miedzy innymi na poprawę 

bezpieczeństwa na drogach, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne i 

rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych z prawdziwego zdarzenia, chociażby w śladzie 

piaskowej linii kolejowej i ścieżki łączącej naszą gmina z Gliwicami.   

Budżet 2023 roku jest  naprawdę trudnym i wymagającym przedsięwzięciem. 

Szalejąca inflacja, kłopoty z zaopatrzeniem w energie i  w paliwa potrafią zniszczyć  

najlepsze plany i podnieść kolejne opłaty i daniny Liczę że ten przyszły 2023rok  będzie 

lepszym i bardziej przewidywalnym czasem. Zadania da  się zrealizować jeżeli będziemy 

współpracować  dla dobra i rozwoju Gminy Rudziniec .  

 

 Ostatnie miesiące to również  okres został zdominowany przez szeroko rozumiane 

dodatki węglowe oraz sprawy związane z  zakupem  preferencyjnym  węgla. Nasz ośrodek 

pomocy społecznej zgodnie z ustawa po 30 listopada rozpoczął wywiady środowiskowe które 

maja  ustalić czy w jednym budynku są więcej niż jedno gospodarstwo domowe .  

Tak jak wcześniej informowałem nasza gmina przystąpiła do programu preferencyjnej 

sprzedaży węgla. Dzięki różnym zabiegom udało się ze naszą gminne obsługuje Polska Grupa 

Górnicza z która jako wójt gminy podpisałem umowę. Tym sposobem nasi mieszkańcy maja 

szansę na węgiel z polskich kopalń a mianowicie Orzech z KWK Row Rów Marcel -216 ton 

Groszek z KWK Row Rów Marcel- 108 ton 

Ekogroszek Karlik z KWK Piast Ziemowit Ruch Wola 108 ton. Dziś zwróciłem się do PGG o 

zwiększenie dostawy ekogroszek o następne 300 ton 

Również podpisałem umowę ze składem węglowym firma „ROMAX”  w Sośnicowicach . 

Dlaczego z ta firma podpisało większość gmin ponieważ ta firma jest Kwalifikowanym 

dostawcą węgla Polskiej Grupy Górniczej i w okolicy nie ma drugiego takiego składy który 

byłby tym kwalifikowanym składem a PGG tylko z takimi składami na razie współpracuje. 

Na dodatek inne składy zaoferowały obsługę za dużo większa kwotę . Nasza gmina oferuje 

węgiel w naprawdę bardzo korzystnej cenie  1650 zł za tone . Na naszej stronie internetowej 

oraz w mediach społecznościowych informujemy na bieżąco jak postępować krok po kroku 

przy zakupie węgla. 

Na  dzień dzisiejszy. w Gminie Rudziniec zweryfikowano 320 wniosków.  

Ponadto 43 osób nabyło już węgiel po preferencyjnej cenie. Na składzie mielizny 79 ton 

węgla ekogroszek. . 16 grudnia ma być dodatkowo 27 ton węgla typu orzech  
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INFORMACJA międzysesyjna Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

W okresie międzysesyjnym OPS poza standardową działalnością, kontynuował wypłatę 

dodatków do zakupu węgla i innych źródeł ogrzewania oraz rozpoczął przyjmowanie 

wniosków na dodatek energetyczny do odbiorców indywidualnych. Ogólna kwota 

wypłaconych świadczeń na dodatek węglowy wynosi 6.456.000,00, natomiast na pellet i inne 

źródła 882.000,00 .  

Od miesiąca grudnia rozpoczęto również przeprowadzanie wywiadów dotyczących ustalania 

oddzielnych lokali zamieszkanych pod jednym adresem. Przeprowadzono ich już około 80.  

Od miesiąca listopada kontynuowane są zajęcia dla dzieci w miejscowościach Rudziniec i 

Niekarmia oraz spotkania dla młodzieży. Z okazji Mikołaja dzieci wyjechały do kina, 

natomiast młodzież na lodowisko do Kędzierzyna Koźla.  

OPS zorganizował również spotkanie Andrzejkowe dla uczestników zajęć 50+ połączone z 

grami i zabawami oraz tańcem przy muzyce na żywo. W spotkaniu udziału wzięły 62 osoby. 

Rozpoczęto również spotkania Wigilijne z seniorami Klubów.  

Uczestniczono w organizacji dnia profilaktyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Rudzińcu. Natomiast we współpracy z Dziennikiem Zachodnim rozpoczęto kampanię  

skierowaną do dzieci  oraz osób dorosłych „Otwórz się na pomoc”. Pierwszym krokiem było 

wydanie ogólnodostępnej gazetki „Przemoc – poradnik dla rodziców o przemocy psychicznej 

i fizycznej wobec dzieci i dorosłych”, którą dostarczono do Urzędu Gminy, wszystkich szkół 

oraz placówek zdrowia.  

 

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z działalności  

w okresie międzysesyjnym 
 

26 listopada w Bibliotece Centralnej w Rudzińcu z okazji Europejskiego Tygodnia Redukcji 

Odpadów odbyły się warsztaty dla dzieci pt. „Ekostworki i inne potworki” na podstawie 

książki „Fajne rzeczy z niefajnych śmieci „– Piotra Pękali. 

 

29 listopada w rudzinieckiej bibliotece odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci. 

 

30 listopada w Filii w Poniszowicach miały miejsce warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych, 

połączone ze spotkaniem Miłośników Książki i Kawy z Ekspresu. 

 

 06 grudnia – również w Filii odbyły się zajęcia dla dzieci, podczas których młodzi 

czytelnicy wykonali kartki świąteczne dla dzieci przebywających w Hospicjum Miłosierdzia 

Bożego, prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych w Gliwicach. 

 

07 grudnia przyjęto do Biblioteki 64 książki dla dzieci w języku ukraińskim. 

Woluminy stanowią dar otrzymany od Biblioteki Śląskiej. 

Książki przygotowano do wypożyczeń i już część z nich trafiła do dzieci  

z Ukrainy, mieszkających w naszej gminie. 

 

10 grudnia w Bibliotece Centralnej dzieci uczestniczyły w spotkaniu poświęconym 

tradycjom Bożego Narodzenia w Polsce, podczas którego dowiedziały się jak obchodzono 

święta w naszym kraju, na przestrzeni dziejów, same zaś wykonały oryginalne ozdoby na 

świąteczne drzewko. 
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 Przez cały okres międzysesyjny świadczono usługę dowozu książek do domów osób 

starszych i mających trudności w dotarciu do placówki bibliotecznej. 

 

Sprawozdanie GOK Rudziniec 14.12.22r 

 

 

1. 30.11.22,uczestniczka zajęć wokalnych Emilia Janicka, otrzymała w XVI 

Wojewódzkim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych „Zaśpiewajmy kolędę 

Jezusowi” I msc w kategorii wiekowej 10-13 lat . Odebrała nagrodę oraz wystąpiła 

podczas Koncertu Laureatów w trakcie Jarmarku Adwentowego w Pyskowicach. 

2. 6.12.22 odbył się w siedzibie GOK  pokaz grup tańca nowoczesnego , wraz                           

z tradycyjnymi mikołajkami.. 

3. 4.12.22 w siedzibie GOK odbyła się impreza mikołajkowa organizowana przez Radę 

sołecką, DFK oraz Klub sportowy. 

4. 11.12.22 młodzież należąca do  Rudzinieckiej  Telewizji Śniadaniowej  nagrała 

kolejny, tym razem świąteczny  odcinek. Wkrótce nastąpi jego emisja na portalu fb. 

5. 11.12.22 rękodzielnicza  grupa Aktywny Senior miała możliwość ekspozycji swoich 

prac podczas Jarmarku Adwentowego w Toszku. 

6. 12.12.22 muzyczna grupa Aktywny Senior wystąpiła z programem artystycznym  

podczas spotkania pracowników samorządowych.  

 

 

REFERAT INWESTYCJI 

Zostały zrealizowane umowy:  

1. Z firmą Zakład F.H.U. „KOMPLEKSOR BIS” s. c. z siedzibą w Pyskowicach, na 

realizację  zadania pod nazwą: „Wykonanie kompleksowego przeglądu urządzeń 

ochrony przeciwpożarowej  w budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu” na kwotę brutto 

1 943,40 PLN. 

2. Z firmą  Dariusz Sawicki Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Sawicki z siedzibą 

w Rudnie, na realizację  inwestycji pod nazwą: ”Remont pomieszczenia kotłowni oraz 

zmianę przyłącza zewnętrznego sieci energetycznej LKS Młodość Rudno” na kwotę 

brutto 5 500,00 PLN. 

3. Z firmą  Filip Andrzej  Mistrz Kominiarski   z Pyskowic na realizację  zadania pod 

nazwą:  „Przeprowadzenie rocznych przeglądów przewodów kominowych tj. 

przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz sporządzenie protokołów   

z przeglądów na kwotę brutto 1265,67 PLN. 

4. Z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Henryk Anioł, z Rudzininca na realizację  zadania 

pod nazwą: ”Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i 

sporządzenie protokołów z kontroli) w budynkach: LKS OLIMPIA Pławniowice oraz 

LKS ŚLĄZAK BYCINA na kwotę brutto 2 000,00 PLN. 

5. Z firmą AS ART AGNIESZKA SZOŁTYSEK, z siedzibą w Przyszowicach na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zaplecza 

szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Poniszowicach” na kwotę 

brutto 27 736,50 zł 
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6. Została zawarta umowa z firmą ATIN Usługi  w Budownictwie Kołodziej Piotr, na 

realizację  inwestycji pod nazwą: ” Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów 

budowlanych " na kwotę brutto  2080,00 PLN. 

7. W terminie od 10.12.2021r – 30.11.2022r została zrealizowana przez firmę 

FlexiPower  Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice inwestycja 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” na kwotę   859 261,54 PLN. 

8. W terminie od 05.05.2021r – 30.11.2022r została zrealizowana przez firmę SEMPER 

POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 

Tarnowskich Górach inwestycja pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją „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” na kwotę 31 909,60 PLN. 

9. W terminie od 24.10.2022r – 30.11.2022r została zrealizowana przez firmę firmą                                                        

P H U PROFECTUS SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Niezdrowicach,47 – 143 umowa 

na realizację  inwestycji pod nazwą: ” Dostawa i montaż garażu przy OSP Chechło” 

na kwotę brutto 61 914,13 PLN. 

10. Zakończono realizację zadania pn.: „Dobudowa nowych punktów świetlnych 

oświetlenia ulicznego zintegrowanego z istniejącą siecią elektroenergetyczną – 

zadanie nr 1 i 2”. 

Prace wykonuje firma Zakład Elektroinstalacyjny Henryk Anioł z Rudzińca wyłoniona w 

przetargu nieograniczonym. Zadanie 1 na kwotę 126.690,00 zł brutto, a zadanie 2 na 

kwotę 167.280,00 zł brutto. 

Zadanie nr 1 obejmuje: 

1) Rudziniec ul. Zamkowa 1 – 1 oprawa; 

2) Rudziniec ul. Zamkowa 2 – 1 oprawa; 

3) Łącza ul. Szkolna – 1 oprawa; 

4) Rudno ul. Wiśniowa – 2 oprawy; 

5) Chechło ul. Na Zakręcie – 1 oprawa; 

6) Widów ul. Polna – 1 oprawa; 

7) Pławniowice ul. Klubowa – 2 oprawy; 

8) Pławniowice ul. Skotnicka – 4 oprawy; 

Inspektorem nadzoru był Pan Krystian Bless z Gliwic na kwotę brutto 3.997,50 zł 

wyłoniony w zapytaniu ofertowym. 

Zadanie nr 2: 

1) Słupsko ul. Leśna – 1 oprawa; 

2) Niekarmia ul. Górna – 1 oprawa; 

3) Niekarmia ul. Toszecka – 1 oprawa; 

4) Bycina ul. Kasztanowa – 4 oprawa; 

5) Ligota Łabędzka ul. Kościelna– 5 opraw; 

6) Taciszów ul. Klonowa – 4 oprawy;  

7) Taciszów ul. Astrów – 4 oprawy; 

8) Kleszczów ul. Wesoła – 2 oprawy. 
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Inspektorem nadzoru był Pan Piotr Kołodziej ze Starego Ujazdu na kwotę brutto 6.630,00 

zł wyłoniony w zapytaniu ofertowym. 

11. Trwa realizacja zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku remizy OSP w 

miejscowości Słupsko w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace wykonuje firma 

Infopolgaz z Bytomia. 

12. Trwa realizacja zadania pn.:„Budowa centrum  przesiadkowego typu Park&Ride przy 

dworcu PKP w Rudzińcu”. Prace wykonuje konsorcjum firm Profectus SP. z o.o. z 

Niezdrowic oraz Zakład Ogólno-Budowlany Artur Kiowski z Niezdrowic. 

13. Trwają prace w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych dla  mieszkańców 

Sołectwa Bycina”.  Wykonawcą jest firma FHU Pati-Trans Roman Wiechoczek z 

Widowa. 

14. Zlecono Spółce Wodnej z Lublińca wykonanie czyszczenia rowu przy ulicy Leśnej w 

Rudnie wraz ze studnią rewizyjną na kwotę 5.013,20 zł brutto.  

15. Zlecono Spółce Wodnej z Lublińca wykonanie konserwacji rowu przy drodze gminnej 

– ulicy Jesionowej w Rudnie na kwotę 14.839,49 zł brutto. 

16. Zlecono firmie REZNAK Sp. z o.o., z Opola dostawę i montaż znaków drogowych 

przy drogach gminnych na kwotę 16.618,47 zł brutto. 

17. Zlecono firmie REZNAK Sp. z o.o., ul. Wspólna 1s; 45-839 Opole dostawę i montaż 

progu spowalniającego przy ulicy Słonecznikowej w Ligocie Łabędzkiej na kwotę 

6.100,00 zł brutto. 

18. Zlecono firmie Elixir – Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cichociemnych 6/45, 

44-122 Gliwice wykonanie pielęgnacji drzew przy drogach gminnych w Rudzińcu, 

Kleszczowie i Taciszowie j na kwotę 9.504,00 zł brutto. 

19. Zlecono Spółce Wodnej z Lublińca wykonanie zabezpieczenia przed zalewaniem 

odcinka ulicy Polnej w Rudzińcu poprzez ułożenie wodościeków w ciągu drogi 

gminnej na kwotę 10.467,72 zł brutto . 

20. Zlecono Spółce Wodnej z Lublińca wykonanie Remont przepustu przy ulicy Szkolnej 

w Łączy na kwotę 3.182,15 zł brutto . 

21. W postępowaniu na wykonanie remontu odcinka drogi rolniczej w Poniszowicach 

najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym 

PROFECTUS Sp. z o.o,  ul. Wiejska 8A , 47 – 143 Niezdrowice na kwotę 19.999,80 

zł brutto. 

22. W dniu 06.12.2022r. odbyły się kolejne konsultacje dotyczące „Budowy Gminnego 

Centrum Usług Opiekuńczych”.  

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w 

Rudzińcu – Cyfrowa Gmina" - zawarto umowę z Wykonawcą zarówno na zadanie 1 i 2 - 

09.11.2022 r. 

2. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

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

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - zawarto umowę z Wykonawcą - 14.11.2022 r.  

Gmina Rudziniec otrzymała wsparcie dla 74 dzieci na łączną kwotą 185.000,00 zł.. 

Sprzęt został przekazany Beneficjentom w dniu 08.12.2022 r. 


