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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 13 stycznia 2023 r. do 9 lutego 2023 r.  

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w okresie 

od 12 stycznia do 9 lutego 2023r. 

 
Sprawozdanie międzysesyjne GOK Rudziniec 8.02.23r 

1. 12.01.23 w siedzibie GOK odbył się koncert pt. „Przekażmy sobie znak”, podczas 

którego zaprezentowali swoje umiejętności uczestnicy sekcji    i grup GOK Rudziniec, 

tj Mażoretki SONET z Poniszowic, uczestniczki zajęć wokalnych Trollinki 

,uczestnicy zajęć nauki gry na gitarze, grupa Aktywny Senior ,uczestniczka zajęć 

nauki gry na keyboardzie 

2. Miesiąc styczeń był bardzo pracowity dla grup artystycznych Aktywny Senior oraz 

grupy muzycznej Trollinki. Zorganizowali i wystąpili wraz ze swoimi instruktorami, 

tj. Mateusz Troll oraz Grupa muzyczna Time podczas koncertów w kościołach na 

terenie gminy , w Rzeczycach, Bojszowie oraz Chechle. 

3. W trakcie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci i młodzieży Kreatywne ferie z 

GOK Rudziniec. W zajęciach wzięło udział ponad 40 dzieci z całej gminy. 

Uczestnikom zorganizowano różnorodne formy aktywności - rękodzieło, bal 

karnawałowy, oraz gry i zabawy  ruchowe 

4. 07.02.23 dla Grupy Aktywny Senior zorganizowano wycieczkę do gliwickiej 

palmiarni oraz kina.  

 

Biblioteka  

       W nawiązaniu do wybranych przez Senat patronów roku 2023, którymi stali się m.in. 

w swoją 550 rocznicę urodzin Mikołaj Kopernik oraz 230 rocznicę urodzin Aleksander 

Fredro, zorganizowano zajęcia feryjne dla dzieci, oscylujące w tematyce historii, 

astronomii oraz literatury. Przy tworzeniu scenariusza imprez, wykorzystano utworzone 

przez dzieci rekwizyty obrazujące życie i twórczość bohaterów oraz odegrano scenki 

rodzajowe z przełomowych okresów wieńczących odkrycia i dorobek tych znanych 

Polaków. 

Inscenizacji poddano także sztandarowy dla dzieci utwór Aleksandra Fredry            

pn. „ Małpa w kąpieli”. 

W dniu kończącym zajęcia odbyło się przedstawienie, podczas którego rodziny 

młodych aktorów, mogły zobaczyć efekty przygotowań teatralnych oraz rękodzieła 

stanowiące elementy sceniczne. 

Pracownicy biblioteki zostali wstępnie przeszkoleni w zakresie obsługi 

konkurencyjnego cenowo programu do elektronicznego katalogowania i udostępniania 

księgozbioru MAK+. 

Nowi posiadacze kart bibliotecznych w wieku przedszkolnym współtworzyli 

tematyczną wystawę poświęconą ich ulubionym bohaterom książkowym. 

Od stałych czytelników przyjmowano kolejne zamówienia na oczekiwaną literaturę a 

tym, którzy zdecydowali się na czytanie w wersji elektronicznej - udzielano pomocy w 

zakresie pobierania książek na wirtualne półki, aby móc czytać i słuchać również bez 

konieczności powiązania z siecią. 

 

https://www.facebook.com/mazoretkisonet?__cft__%5b0%5d=AZUIUujp3yK-smabb89ohFwG6bRS6LIAUfL2dhTE780HRH6Y3vtEZ8AhUX-PGm1voIeydSBJM8IG7bWSF2St3xZcSF93sYPmEhV-jDSD4RQFfn8qF2uXQQ7h53PoeXZdyUwGGJNwVI1KHfILTRcad8j2hlwBGrelsU575B5nq6_MnK1diYJLRYPBEbIgIdiNk5o&__tn__=-%5dK-R
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INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA OPS RUDZINIEC 

 

Okres międzysesyjny w związku rozpoczęciem nowego roku, charakteryzuje się wzmożoną 

ilością składanych wniosków o świadczenia z pomocy społecznej – wpłynęło ogółem 83. 

Pilnie umieszczono też  domach pomocy społecznej 2 osoby.  

Przystąpiono do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. W ramach usługi 

opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł skorzystać z pomocy osoby, która przejmie 

opiekę nad podopiecznym, dając chwilę wytchnienia i możliwość odpoczynku lub załatwiania 

spraw.  

Ponadto, w związku z wprowadzeniem dopłaty do energii, aby skorzystać z wyższych progów 

zamrażających ceny prądu w 2023 roku niezbędna jest Karta Dużej Rodziny, lawinowo więc 

wzrosła liczba wniosków na jej założenie . Dla porównania w całym roku 2022 wpłynęło 138, 

a w krótkim okresie 2023 roku już 40. Przyjęto jednocześnie 94 wnioski na dodatek 

energetyczny.  

Od lutego OPS otrzymał do realizacji nowe zadanie – dodatek do gazu ziemnego.  

W okresie międzysesyjnej OPS kontynuował działalność zajęć dla dzieci oraz Klubu 50+ 

przygotowując seniorów do samodzielnych występów w organizowanym 16 lutego I Festiwal 

Humoru i Satyry.  

Rozpoczęto również przygotowania do organizacji Gminnego Rodzinnego Dnia Dziecka. 

Impreza zaplanowana została na 27 maja 2023 r. (sobota) Odbywać się będzie tradycyjnie na 

boisku sportowym LKS Amator w Rudzińcu w godzinach 11.00-15.00.  

 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego  

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu  

 

Mieszkania: 

Remont lokali mieszkalnych: Bycina Pyskowicka 47/6, Łany Pyskowicka 40a/2, Rudziniec 

Gliwicka 12/2 

Realizacja zaleceń Kominiarskich na budynkach komunalnych, 

Usuwanie i naprawa nieprawidłowości zgodnie z protokołami rocznego przeglądu stanu 

technicznego budynków 

 

Pozostałe zlecenia: 

• Prowadzenie akcji zima 

• Wyposażenie nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych 

• Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rudzińcu przy 

ul. Leśnej 6   

 

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 

Łany 
 

Przetargi: 

Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia dostawcy węgla  w ilości 30 ton 

workowany , 40 ton luzem   w sumie do ogrzewania budynków najkorzystniejszą ofertę 
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złożyła firma TransLis z Wieszowej ul. Wolności 21 za węgiel ekogroszek workowany w 

cenie brutto 2040,38 zł  za 1 tonę, węgiel ekogroszek nie workowany w cenie  

brutto1840,38  zł  za 1 tonę. 
 

Informacja: 

1.Została dokonana płatność końcowa dot. projektu pt. „Modernizacja Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu” 

2. Podpisano umowy Urzędem Pracy w Gliwicach na roboty publiczne w ramach 

których będą refinansowane koszty zatrudnienia 5 pracowników przez okres 6 miesięcy. 

REFERAT INWESTYCJI 

 

1. 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. 

2. Firma FHU Pati-Trans Roman Wiechoczek z Widowa wykonała awaryjne usunięcie ubytków 

nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych w następujących lokalizacjach: 

- ulica Nowowiejska w Słupsku – nawierzchni z trylinki, 

- ulica Stodółka w Rudzińcu – nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej na zimno, 

- ulica Polna w Rudzińcu – nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej na zimno,  

- ulica Sportowa w Kleszczowie – nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej na zimno na 

kwotę 3.600,00 zł brutto. 

3. W dniu 06.02.2023r. na platformie zakupowej ogłoszone zostało postępowanie na 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa garażu dwustanowiskowego       

z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszów” , termin składania ofert  upływa w dniu 

14.02.2023r. 

4. W dniu 13.01.2023r. została odebrana dokumentacja opracowana na postawie Umowy na 

zaprojektowanie sieci logicznej , monitoringu i OSE oraz pompy ciepła z fotowoltaiką                    

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudnie w ramach zadania budżetowego pn.: 

Dostosowanie budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie do 3 oddziałowej 

szkoły podstawowej i dwuoddziałowego przedszkola”. Dokumentację wykonała firma 

Bytomski Usługi Budowlane Karina Bytomska za kwotę 19 434,00 zł brutto. 

5. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie 2022 roku 

Na rok 2023 złożono w sumie 31 wniosków – 19 wniosków złożonych w 2022 r.                               

i 12 wniosków z przeniesienia z lat poprzednich. Do wszystkich wnioskodawców wysłano 

pisma z prośbą o potwierdzenie gotowości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków 

w roku 2023. Oczekujemy odpowiedzi od wnioskodawców. 

W budżecie na rok 2023 mamy zabezpieczone środki na dofinansowanie budowy 30 

przydomowych oczyszczalni ścieków (210 tys. zł) przy niezmienionej maksymalnej kwocie 

dofinansowania 1 oczyszczalni w wysokości 7 tys. zł. 

4.Wykonanie projektu budowy wodociągu Poniszowice-Widów. 
   Firma projektowa wykonała projekt wodociągu Poniszowice – Widów i uzyskała przyjęcie 

zgłoszenia budowy w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego                          

w Gliwicach. Koszt projektu wyniósł 59 655,00 zł 

Kosztorysowy koszt budowy wodociągu to kwota 929 180,73 zł brutto. 

Na budowę wodociągu mamy promesę z Programu Polski Ład na kwotę 1 910 000,00 zł. 

Do kosztów kwalifikowalnych, które można pokryć z dotacji nie można zaliczyć kosztów 

projektu, kosztów nadzoru inwestorskiego oraz kosztów nadzoru autorskiego – to wszystko 

musimy pokryć z środków własnych Gminy. 
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5. Wykonanie projektu budowy Centrum Usług Opiekuńczych z dziennym domem 

pobytu dla osób starszych i biblioteka  

Prace nad projektem są w toku. Termin  wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę/przyjęcia zgłoszenia budowę – 31.03.2023 r. 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2022r. Wójta Gminy Rudziniec o dokonanie zmiany 

granic obrębów ewidencyjnych: Niewiesze, Bycina, Pławniowice, Poniszowice, Widów, 

Łany, Starosta Gliwicki po otrzymaniu akceptacji Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz 

Głównego Geodety Kraju, w dniu 27.12.2022r. wydał decyzję orzekającą o zmianie                          

w jednostce ewidencyjnej Rudziniec przebiegu granicy w/w obrębów ewidencyjnych. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 13.01.2023r. 

2. W dniu 1 lutego 2023r. zawarto 1 umowę dzierżawy gruntu gminnego na cele rolnicze na 

okres 7 lat  – umowa została zawarta ze zwycięzcą przetargu, który odbył się w dniu                         

9 stycznia 2023r. 

3. W dniu 2 lutego 2023r. wydano zarządzenie: 

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Rudziniec, położonej w miejscowości Bycina, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele 

nierolnicze związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej. 

 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. Opracowanie i publikacja planu zamówień publicznych na rok 2023. 

2. Przygotowanie i złożenie sprawozdania z dotacji otrzymanej w ramach projektu "Pod 

biało-czerwoną". 

3. Przygotowanie i złożenie sprawozdania środków otrzymanych z Metropolitarnego 

Funduszu Solidarności 2022 na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej                       

w Pławniowicach". 

4. Podpisanie umowy dofinansowania dla projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - 

GMINA RUDZINIEC". 

 

 Informacja dotycząca węgla: 

Do tej pory Gmina Rudziniec w 2023 r. otrzymała 216 ton węgla orzech oraz 79 ton 

groszku II o wymiarze ziarna 5-25 mm. Węgiel zakupiły już 122 gospodarstwa domowe. 

Gospodarstwa te zakupiły 9 ton ekogorszku (z zeszłorocznej oferty), 76,5 tony groszku II oraz 

193,2 tony orzecha. 

 


