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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 21 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2022 r.  

Sprawozdanie  międzysesyjną rozpocznę  znowu od informacji  dotyczących  epidemii 

koronawirusa. Według informacji  Ministerstwa  Zdrowia z dnia wczorajszego w Polsce 

mamy  46’872 nowych zakażeń -to bardzo dużo , ale widać tendencje spadkową . Ostatniej 

doby zmarło 310 osób w tym 84 z powodu wyłącznie Covid  i 226 osób z powodu chorób 

współistniejących z Covid. Ponad pół miliona osób jest na kwarantannie. Takie  są oficjalne 

dane .  

Powiat Gliwicki 129 nowych zakażeń i 26 ponownych zakażeń . W  naszym powiecie 

wykonano w dniu wczorajszym 457 testów , jak widać prawie co drugi jest pozytywny.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas I-IV uczą się 

stacjonarnie a starsze klasy zdalnie. Większość młodszych klas po kwarantannach wróciła do 

szkół. Ale już za parę dni nasi uczniowie rozpoczynają ferie i mam nadzieje ze po feriach 28 

lutego wszyscy zdrowi i wypoczęci wrócą do nauki stacjonarnej, co zresztą zapowiada 

ministerstwo. Wszystkim życzę zdrowia i proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego.  

W informacji międzysesyjnej chciałem zwrócić uwagę Państwa Radnych oraz 

mieszkańców na nowe Rozporządzenie  Ministra Edukacji i Nauki z 4 lutego2022r. 

Rozporządzenie dotyczy zmiany wcześniejszego rozporządzenia dotyczącego podtrzymania 

poczucia tożsamości narodowej etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości 

narodowej. Aby było jasne, osobiście nie należę do żadnej mniejszości narodowej , ale jako 

Wójt Gminy Rudziniec , gminy leżącej na śląsku gdzie historycznie granice były wielokrotnie 

przesuwane sprawa jak najbardziej mnie i mieszkańców dotyczy.  

Dotychczas uczniowie, którzy zgłosili chęć nauki języka mniejszości mieli 

zagwarantowaną taka możliwość  w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Dotyczyło to każdej 

mniejszości. W nowym rozporządzeniu  Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek  

wpisał cytuje  „ po wyrazach w wymiarze 3 godzin tygodniowo dodaje się wyrazy,  a w 

przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo” koniec cytatu.  

Szanowni Państwo, jako nauczyciel powiem, że jedna godzina tygodniowo na naukę 

języka obcego to naprawdę mało. Czy trzeba ciąć wydatki i oszczędzać akurat  na uczniach 

którzy chcieli uczyć się języka swoich rodziców czy dziadków? Ja osobiście nie pojmuje i 

nigdy nie zrozumiem dlaczego wprowadzono segregacje? dlaczego mniejszość niemiecka jest 

gorsza od innych mniejszości. Inne mniejszości maja 3 godziny Tygodniowo a mniejszośc 

niemiecka 1 godzinę . To są obywatele Rzeczpospolitej Polski i mamy  konstytucje i zapis o 

równości.   Szanowni Państwo w naszej gminie  z nauki  języka niemieckiego jako języka 

mniejszości korzysta 657  uczniów . To rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 

2022r. czyli tylu uczniów straci. Ale nie wiemy jeszcze jakie to będzie miało konsekwencje 

finansowe podejrzewam ze tragiczne dla naszych szkół. 

Dalsze informacje międzysesyjne  

Gmina Rudziniec należy do Górnoslasko Zagłębiowskiej Metropoli. W ostatnim 

okresie nasza gmina  z tejże metropolii pozyskała kwotę 562 tysiące złotych na program 

ograniczenia niskiej emisji i tą kwotę na dzisiejszej sesji chcemy przeznaczyć na 

dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Każdy mieszkaniec który zechce wymienić stary 

piec ma szansę na dofinansowanie do 8 tysięcy zł.  

Również z metropolii pozyskaliśmy  kwotę 666 tysięcy  z tak zwanego funduszu 

solidarnościowego  i tą kwotę chcemy przeznaczyć na remont ul Polnej w Pławniowicach, 

obecnie jest to wąska ulica będąca objazdem centrum Pławniowic .  
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Informacja międzysesyjna Ośrodka Pomocy Społecznej 

W miesiącu styczniu Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji nowe zadanie. W 

związku z wejściem w życie świadczenia osłonowego, pracownicy OPS przyjęli prawie 300 

wniosków na ponad 200 tys. zł. Ponieważ rząd nie przygotował możliwości wysłania wniosku 

drogą elektroniczną, za wyjątkiem rzadko używanego przez naszych mieszkańców E-puap, 

wszystkie wnioski  przyjmowane są na bieżąco w formie papierowej, w znacznej większości 

mieszkańcy przychodzą na miejsce i wypełniają je dopiero w przy pracownikach. 

Weryfikacja dochodów opodatkowanych wymaga wysyłania zapytań do ZUS, który to nie 

jest w ogóle systemowo przygotowany do udzielania odpowiedzi, a co za tym idzie czas 

oczekiwania na weryfikację jest coraz dłuższy. Należy zaznaczyć, iż przepisy są nie spójne, 

budzą wiele wątpliwości. Termin wypłaty pierwszej raty świadczenia osłonowego upływa 31 

marca 2022 r. Wnioski można składać do 31 października br. Pracownicy Ośrodka, mimo 

obostrzeń covidowych, przyjmują klientów bez konieczności wcześniejszego umawiania się.  

W miesiącu styczniu zmienione zostały kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy 

społecznej, co spowodowało konieczność przeprowadzenia dużej ilości wywiadów 

środowiskowych. Przeprowadzono ich w tak krótkim czasie aż 134.  

Obecne kryteria w pomocy społecznej to:  

- dla samotnie gospodarującej osoby: 776,00 zł 

- dla osoby w rodzinie:  600,00 zł 

W okresie międzysesyjnym kontynuowano piątkowe zajęcia skierowane do młodzieży 

oraz dla uczestników Klubu 50+. W ramach  profilaktyki prozdrowotnej dla dorosłych 

zorganizowano spotkanie z lekarzem, a także ze specjalistą prowadzącym warsztaty 

dotyczące asertywności oraz rozwoju kreatywności, jak również ćwiczeń pamięci.  

Rozpoczęto również naukę tworzenia makram. 

W związku z nadchodzącymi feriami, Ośrodek zaplanował bezpłatne zajęcia pod 

nazwą „Odkryj siebie” dla dzieci w wieku 7-12 lat. Odbywać się będą od poniedziałku 21 

lutego do czwartku 24 lutego w godz. 10.00-13.00, w salce OPS przy boisku sportowym w 

Rudzińcu, ul. Opolska 8. Przy czym w ostatnim dniu zaplanowano wyjazd  grupy do kina, 

więc godziny mogą ulec nieznacznej zmianie.  

Uwzględniając sytuację pandemii, spotkania odbędą się w drugim tygodniu ferii, licząc na to, 

iż przedłużony czas izolacji spowolni rozwój zakażeń. Ponadto ze względów na obostrzenia, 

jak i organizacyjnych nie będą miały formy otwartej, jak w poprzednich latach. Liczba dzieci 

będzie ograniczona, wymagane będą wcześniejsze zapisy i podpisanie przez rodziców zgód 

oraz niezbędnych oświadczeń. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione na facebooku 

oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Liczy się kolejność zgłoszeń. Natomiast jeśli okaże się, że liczba dzieci chętnych do wzięcia 

udziału w zajęciach będzie większa, wtedy po zapełnieniu pierwszej listy brana jest pod 

uwagę możliwość utworzenia drugiej grupy na zajęcia w godz. 13.30-16.30.  Przy czym 

zakłada się zgłoszenie co najmniej 10 dzieci.  

Zajęcia piątkowe skierowane do młodzieży kontynuowane będą bez zmian.  

Gminny Ośrodek Kultury  

1. 23.01.2022r w Parafii Matki Boskiej Różańcowej  zorganizowano dla mieszkańców 

Wspólne Kolędowanie Grup Artystycznych pod kierunkiem Mateusza Trolla oraz 

Grupy Muzycznej Time  

2. W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs przez Narodowe Centrum Kultury przy 

Ministerstwie Kultury złożono wniosek pt. Świeżym Krokiem z Gokiem.  To 

ogromny sukces dla Gminnego Ośrodka  Kultury Rudziniec ,że znalazł się wśród 

beneficjentów programu DOM KULTURY +,  Inicjatywy lokalne i jest jednym z 50 

zwycięzców ,  z grona samorządowych instytucji kultury Z CAŁEJ POLSKI!  
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Program Dom Kultury+, Inicjatywy lokalne skierowany jest do domów kultury, które 

podejmują nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską 

współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Projekt realizowany będzie 

dwuetapowo. I etap od 14.02- 30.06.2022,  II etap 30.07- 14.11.2022 

3. W najbliższą  niedzielę w siedzibie GOK w Poniszowicach odbędzie się 

Walentynkowy Koncert.  Pozostały jeszcze 4 darmowe wejściówki. 

4. W dniach 14.02- 18.02. 2022 zaplanowano dla dzieci w wieku 7- 12 lat w godzinach 

09- 14 , ferie w siedzibie GOK . W ramach zajęć przewiduje się gry i zabawy , 

również na świeżym powietrzu, kreatywne zajęcia muzyczne, plastyczne oraz bal 

karnawałowy. 

Gminna Biblioteka Publiczna  

W okresie międzysesyjnym w Bibliotece miały miejsce dwie wystawy tematyczne. 

Pierwsza poświęcona była plakatom propagandowym w okresie powojennym, druga zaś 

związana była z 30 rocznicą śmierci Wandy Rutkiewicz - jednej z najwybitniejszych 

himalaistek świata. 

Wystawę przypominającą plebiscyt 1921 roku na Górnym Śląsku i jego podział pomiędzy 

Polską a Niemcy zorganizowaliśmy dzięki współpracy z Muzeum Powstań Śląskich oraz 

Biblioteką Śląską w Katowicach. 

Druga z wymienionych wystaw wzbogacona była o obszerną literaturę z zakresu himalaizmu 

oraz turystyki górskiej, zarówno profesjonalnej jak i rekreacyjnej, dla każdego. 

Z uwagi na warunki epidemiologiczne i wskazania Biblioteki Narodowej w tym temacie, 

przekierowano sporą część czytelników należących do grupy seniorów na dostępną od 

pewnego czasu w Bibliotece usługę książki z dowozem do domu. 

Akcja cieszy się rosnącą popularnością, zapotrzebowania zgłaszane są telefonicznie. 

W okresie ferii zimowych Biblioteka oferuje zajęcia dla najmłodszych w formie zdalnej. 

W programie są m.in. inspirujące pokazy laboratoryjne,quizy,zajęcia taneczne oraz 

plastyczne. 

Kolejne zadania do wykonania będą prezentowane podczas ferii na platformie FB profilu 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. 

Dla aktywnych uczestników zajęć przewidziane są nagrody. 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Rudzińcu  
  

Usuwanie awarii wodociągowych: 

Chechło Piękna 7 -PGR 

Łanach przy ul. Młyńskiej-Kłodnickiej 

Wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej: 

- Budowa przyłącza wodociągowego do celów PPOŻ w Rudzińcu przy ul. Leśnej 6 

Nadzór nad wykonaniem przebudowy przyłącza wodociągowego: 

- Rudno Dolna  

- Bojszów Górna  

Nadzór nad wykonaniem przebudowy przyłącza wodociągowego: 

- Rudziniec Klonowa 9 

 Pozostałe  

- Montaż nawiewników okiennych w budynkach komunalnych  

 - Prace porządkowe w  lokalach mieszkalnych : Poniszowice ul. Strażacka 3, Łany  

 Młyńska 33/5, Widów ul. Gliwicka 7/5, Bojszów ul. Szkolna 12/3, 

-  Prace porządkowe na cmentarzu komunalnym w Rudzińcu 
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 - Remont lokalu mieszkalnego w Bojszowie Dąbrówka 10a/2, 

w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 12/1, w Bycinie przy ulicy Szkolnej 17/4 

 w Chechle przy ulicy Pięknej 10/7 

- Awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej na budynku komunalnym w Rzeczycach  przy 

ulicy Polnej 17 – 19 

- wyposażenie nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych  

W miesiącu styczniu w ramach akcji zima wykonano : 

- naprawę  płotów przeciwśnieżnych przy drogach na terenie Gminy Rudziniec  po 

anomaliach pogodowych   

- odśnieżanie dróg i chodników  1 raz   

- posypywanie dróg i chodników  piaskiem  i solą  3 razy 

- w trakcie realizacji sprzątanie dzikich wysypisk śmieci 

Prace porządkowe  i cięcia sanitarne drzew na terenie zbiornika Pławniowice po anomaliach 

pogodowych 

 
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę opału  w ilości 70 ton do 

budynków  ZBGKiM  została podpisana umowa  z firmą „SAM – BUD- ROL”  z Gogolina   na 

dostawę  ekogroszku workowanego w cenie 1 156,50 zł/t netto oraz ekogroszku nieworkowanego  w 

cenie 1 043,90 netto,  wartość umowy : 76 451,00 zł netto 

( ceny z 2021 ekogroszek nieworkowany 661,21 zł netto, workowany 676,80 zł neto) 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 

dostawcy paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez zakład w 2022 r: 

-  podpisano umowę na dostawę oleju napędowego z firmą Borim Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w 

Studzienicach ul. Jaskółek 12L  na kwotę 274 905 zł brutto z  stałym zaoferowanym upustem w 

wysokości 5,79 % 

-   nie podpisano na dostawę benzyny bezołowiowej Pb-95 z uwagi na odrzucenie oferty. 

W ramach przedsięwzięcia pt „ Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Rudzińcu”  z środków współfinansowanych z UE została wypłacona częściowa  kwota w wysokości 

230 tyś  zł .  

REFERAT INWESTYCJI 

 

1. W dniu 02.02.2022r. została zawarta Umowa nr 78/W/2022 z firmą INFOPOLGAZ 

MARLENA HANDEL-SZCZERBA  z Bytomia na realizację  inwestycji pod 

nazwą:   ” Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 

w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8” na kwotę brutto 620 000,00 zł. 

2. Zlecenie ustne  -  DUBREX Dubrowski Bogusław,z Gliwic  na  wykonanie pracy 

pod nazwą: „Drzwi wraz z wymianą Klub Sportowy Kleszczów” na  kwotę brutto 

3 407,10 zł. 

3. Przesłano zapytanie ofertowe na: „„Pełnienie kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania  „Poprawa efektywności energetycznej 

budynku użyteczności publicznej w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8” w ramach 

zadania budżetowego pn: „Termomodernizacja budynku LKS Amator Rudziniec””. 

        Termin składania ofert do 08.02.2022r. 

4. Przeprowadzono postepowanie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

zadania pn.  „Budowa centrum przesiadkowego typu „Park & Ride” oraz „Bike & 

Ride” przy dworcu PKP w Rudzińcu. Złożono 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma I.D.M. Inżynieria drogowo-mostowa Wojciech Stec z 

Międzybrodzia Bialskiego na kwotę 43.000,00 zł brutto. 

5. Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na wykonanie remontów 

cząstkowych nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych. 
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STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

pn.: "Poprawa efektywności energetycznej użyteczności publicznej w Rudzińcu przy                          

ul. Opolskiej 8" - podpisano umowę z Wykonawcą - 02.02.2022 r. 

2. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 tys. 

zł na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn.: "Budowa centrum 

przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu". 

3. Opracowanie wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 

(Polski Ład): 

- Budowa Centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu 

- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie 

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rudziniec 

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojszowie 

- Budowa sieci wodociągowej Poniszowice-Widów 

 


