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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 11 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 r.  
 

Sprawozdanie  międzysesyjną rozpocznę  od informacji  dotyczących pomocy dla uchodźców z 

Ukrainy  

Wobec tragicznych wydarzeń na Ukrainie nie jesteśmy obojętni To przede wszystkim mieszkańcy 

niosą pomoc. Nasi strażacy organizują zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy. W pierwszym etapie 

pomoc w postaci darów przesyłaliśmy przez  sprawdzone organizacje. Mieszkańcy składali dary w 

remizach, strażacy przekazywali dary poprzez caritas na Ukrainę Również nasi mieszkańcy wysyłali 

swoimi środkami transportu konwoje humanitarne wprost na Ukrainne . 

Uchodźcy znaleźli schronienie przede wszystkim w domach prywatnych. To znajomi znajomych 

przyjeżdżali i znajdowali schronienie i za to dziękujemy naszym mieszkańcom . To jest czas wojny, 

przepisy prawa nie nadążają za sytuacja.   

Nasi mieszkańcy  przyjmując uchodźców robią to z dobroci serca, ale  przyjmują na własna 

odpowiedzialność i na własny koszt. 

 Rząd , Premier RP na razie pracują nad zmiana prawa i obiecują ustawę która pozwoli wypłacać 

jakiekolwiek finanse będące zwrotem kosztów przyjęcia uchodźców , Wczoraj sejm przegłosował  że  

 Obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Polsce na legalnych zasadach przez 18 

miesięcy. Okres będzie mógł być wydłużony o kolejne 18 miesięcy 

 Polacy przyjmujący rodziny z Ukrainy otrzymają wsparcie – 40 zł na dzień przez dwa 

miesiące, czyli około 1200 zł miesięcznie. Pieniądze trafią do osób, które przyjęły 

uchodźców za pośrednictwem samorządów 

 Rząd utworzy również "specjalną rezerwę celową" dla wsparcia samorządów. Ma ona 

zapewnić finansowanie dodatkowych zadań władz lokalnych związanych z przyjęciem 

uchodźców z Ukrainy 

 Zmiany w prawie, które umożliwią Ukraińcom korzystanie z usług publicznych, 

a zwłaszcza z polskiej służby zdrowia oraz pozwolą na posłanie dzieci do polskich 

szkół 

 Dostęp do pracy w Polsce oznacza zgodnie z prawem również dostęp do świadczeń 

rodzinnych, w tym do 500 plus 
ale to jeszcze musi  przejść przez sejm i prezydenta RP .  

Nie prowadzimy rejestru uchodźców. Nasz Urząd stanu cywilnego zaczął nadawać  uchodźcom 

PESEL ale wczoraj pojawiło się polecenie aby wstrzymać wydawanie PESELU , ponieważ w 

zapowiadanej ustawie są warunki specjalne dla uchodźców z Ukrainy. Wydanie pweselu będzie 

związane z fotografia uchodźcy i odciskiem palca, wiec czekamy na ustawę.   Zgodnie z ulotka 

wydana przez Kancelarie Prezydenta RP, osoba która przekroczyła granice polsko ukraińska nie musi 

się rejestrować .   . Wg moich informacji opartych na informacjach sołtysów na terenie gminy w 

domach prywatnych mamy ponad 160 osób. Wedłyg relacji dyrektorów w naszych szkołach mamy 21 

uczniów tak po 1- 2 w klasie . Nie tworzymy nowych oddziałow. Zapewniamy im opieke , spokój i 

chcemy aby się zaaklimatyzowali   

Całokształt działań mających na celu udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy w imieniu rządu 

kieruje Wojewoda Śląski. Część zadań scedował na starostę który ma do dyspozycji Powiatowe 

Centrum Zarzadzania Kryzysowego,  

To wojewoda spotyka się na naradach  z Prezydentami miast i starostami . Starosta organizuje narady 

z Burmistrzami i wójtami.  

Pierwsza narada starosty z wójtami burmistrzami i wszelkimi służbami była w poniedziałek 28 lutego. 

Również 28.02 w godzinach wieczornych spotkałem się z prezesami poszczególnych jednostek OSP 

oraz sołtysami przekazałem wszelkie znane informacje. Również 7.03.2022r. odbyło się spotkanie z 

prezesami OSP , sołtysami i Kolami Gospodyni Wiejskich bowiem najprawdopodobniej będzie 

potrzeba przygotowania posiłków dla uchodźców.  

Nasze jednostki OSP sa wyposażone w łózka , pościele i czekają na przyjęcie uchodźców i tak: OSP 

Niewiesze 20 łóżek, OSP Chechło 12 łóżek, OSP Widów 14 łózek i OSP Pławniowice w trakcie 
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organizacji i tam docelowo może być 40 łózek. O zakwaterowaniu uchodźców w tych jednostkach 

decyduje wojewoda. W Niewieszy już od wtorku mamy20 uchodźców W Pławniowicach w nocy 

dojechało 20 osób i 8 dojechało do Chechła Przed chwila do Widowa dojechało 7 osób . Ale w 

Niewieszy i w Chechle mamy problem gazu. W całej Polsce jest problem z dostępnością gazu nawet 

nie patrząc na cenę i nie  wiemy kiedy będzie. Pomieszczenia sołeckie w Ligocie Łabędzkiej są 

gotowe na przyjęcie uchodźców około 6 osób – już są zajęte . W przygotowaniu pomieszczenia 

sołeckie w Rzeczycach i świetlica w Łączy . 

Gmina przekazała samochód Bojowy dla OSP Chechło oraz samochód dla OSP Słupsko tak aby te 

jednostki mogły przekazać te samochody na Ukrainne. Wiemy ze samochód ze Słupska jest 

załadowany i jedzie na Ukrainne   

Zgodnie z wczorajszą  decyzja wojewody  każda gmina powinna przyjąć 10 uchodźców na tysiąc 

mieszkańców . Wiec nasza gmina winna przyjąć około 100 uchodźców , oczywiście do tych limitów 

nie wlicza się uchodźców przyjętych przez prywatne osoby.. Nie znamy dokładnie liczby 

zakwaterowanych osób w ośrodkach wypoczynkowych , wiem ze w Lagunie jest 25 osób i parę osób 

w Tawernie Kleszczów. Wszystkie ośrodki pewnie zapełnią sie ale dopiero kiedy będzie ustawa i 

znane będą kwoty za zakwaterowanie..  

Podjąłem decyzje ze uchodźcy z Ukrainy jeżdżą za darmo naszymi przewozami czyli 

GTVBus, Wiemy ze uchodźcy maja prawo do opieki medycznej, Wiemy ze dzieci w wieku szkolnym 

maja prawo uczęszczać do naszych szkół i już uczęszczają. Wiemy ze nasze szkoły nie sa 

przygotowane, nie mamy nauczycieli władających jeżykiem ukraińskim. Nie mamy miejsc w 

przedszkolach. Ale najważniejsze aby tym dzieciom zapewnić dach nad głową jedzenie i chwile 

spokoju,  

Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę,  

Informuję że w związku z innymi pilnymi obowiązkami sprawę koordynacji  spraw w sprawie 

uchodźców na terenie naszej Gminy oddałem  zastępcy wójta Panu Andrzej Hosz  

Najważniejsze dziękuje wszystkim za okazałe serce i pomoc mieszkańcom Ukrainy. Liczę że nasza 

gościnność i pomoc będzie trwała jeszcze przez wiele tygodni. Dziękuje i nadal  liczę na strażaków, 

sołtysów, koła gospodyń wiejskich i wszystkich mieszkańców gminy.  

 Mieszkańcom Ukrainy życzę aby jak najwcześniej mogli wrócić do wolnej Ukrainy.  

 

Informacja międzysesyjna OPS Rudziniec 

 

W okresie międzysesyjnym poza standardowymi pracami i wzmożonym ruchem klientów 

związanym ze składaniem wniosków na świadczenie osłonowe, Ośrodek zorganizował w 

czasie ferii zimowych zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat, które odbyły się w 

Rudzińcu. Wzięło w nich udział 20 osób, które poza grami, zabawami i różnego rodzaju 

zajęciami integracyjnymi miały również wycieczkę do kina w Kędzierzynie Koźlu. Ze 

względu na zagrożenia covidowe dyrekcja kina zaoferowała udostępnienie seansu tylko dla 

naszych dzieci.  

Z dniem 28 lutego zakończono realizację projektu unijnego „Rozwój usług społecznych w 

Gminie Rudziniec”, obejmującego usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 

oraz świetlicę opiekuńczą typu podwórkowego, w ramach której przez 10 miesięcy 

prowadzono zajęcia dla dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

W miesiącu marcu próbnie powrócono do otwartych zajęć profilaktycznych dla dzieci w 

wieku 6-12 lat w miejscowościach Rudziniec – salka OPS   oraz Chechło – w budynku 

szkoły.  

Ze względu na obecną sytuacją związaną w wojną w Ukrainie, zarówno w Ośrodku jak i w 

terenie na bieżąco obsługiwani są uchodźcy. W związku z brakiem rozwiązań prawnych, 

pracownicy radzą sobie własnymi siłami przy wsparciu darów udostępnionych przez OSP 

Gminy Rudziniec. Na chwilę obecną Ośrodek nawiązał współpracę z osobą biegle władającą 
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językiem ukraińskim i polskim zarówno w mowie jak i w piśmie, co jest niezbędne w 

kontakcie z uchodźcami.  

Z ostatnich zapisów zawartych w proponowanej specustawie wynika, iż każdy uchodźca, 

który przekroczył granicę od 24 lutego br. otrzyma wsparcie finansowe w postaci 

jednorazowego świadczenia 300 zł na każdego członka rodziny, świadczenie 500+ na dziecko 

oraz w wyjątkowych sytuacjach możliwość skorzystania z zasiłków okresowego oraz 

celowego na zakup żywności wypłacanych z budżetu państwa. Uchodźcy ci podlegają 

ubezpieczeniu zdrowotnemu z automatu, w związku z czym wszystkie świadczenia związane 

z chorobą  i jej leczeniem udzielane są na takich samych zasadach jak obywatele Polski.  

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu za okres  

od 10 lutego do 10 marca 2022 roku. 

 

W okresie od 10 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu odbyły się zajęcia dla 

dzieci w ramach BiblioFerii.  

W tym roku wzięło w nich udział 28 uczestników zapisanych do naszej placówki. 

Zajęcia miały charakter hybrydowy a uczestnicy mieli do wykonania szereg zadań 

związanych ze znajomością literatury dziecięcej oraz pojęć z zakresu czytelnictwa. 

25 lutego odbyło się uroczyste zakończenie ferii w Bibliotece Centralnej w Rudzińcu, gdzie 

najmłodsi  z rąk Wójta i dyrektor Biblioteki odebrali dyplomy oraz upominki za 

zaangażowanie i  twórczą dociekliwość.  

Kontynuowano dowozy książek do domów tych, którzy nie mogli z ważnych powodów 

osobiście przyjść do biblioteki. 

Z tej oferty korzystały oprócz seniorów również osoby sprawujące osobistą opiekę nad 

chorym członkiem rodziny. 

Osobom chcącym korzystać z nowej, elektronicznej formy udostepnień, pomagano opanować 

obsługę aplikacji i urządzeń umożliwiających odczyt. 

W związku z bieżącą trudną sytuacją za naszą granicą, przeprowadzono zajęcia dla dzieci z 

wykorzystaniem metod biblioterapii, pomagające zrozumieć to co się dzieje, oswoić lęki i 

zachować nadzieję. 

Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu wspierania dobrostanu psychicznego czytelników 

oraz właściwego doboru lektur, pozwalającego na oderwanie się od traumatycznych 

informacji. 

Udzielano pomocy w zakresie wspierania wolontariuszy pomagającym ofiarom wojny 

udostępniając część pomieszczeń na przyjmowane dary, odbierane do punktów docelowych. 

Spodziewając się napływu uchodźców, rozpoczęto działania w kierunku pozyskania literatury 

w języku ukraińskim dla dzieci, które trafią na nasz teren. 

Przygotowano także pracownię komputerową i stanowisko pozwalające na komunikację na 

odległość dla osób nie posiadających osobistego urządzenia do porozumienia się z 

najbliższymi. 

 

Sprawozdanie międzysesyjne GOK Rudziniec luty-marzec 2022 

 

1. 13.02.2022 w siedzibie GOK Rudziniec odbył się Walentynkowy Koncert w wykonaniu 

zespołu               W sam raz 

2 . W dniach 14.02- 18.02 .2022 zorganizowano Ferie dla dzieci. W ramach zajęć 

zaproponowano dzieciom zajęcia plastyczne, muzyczne, zawody sprawnościowe, gry i 

zabawy integracyjne, ćwiczenia na koncentrację i karnawałowy bal przebierańców . W 

zajęciach wzięło udział 25 dzieci z całej gminy. 
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3.  05.03 udostępniono 7 odcinek Rudzinieckiej Telewizji Śniadaniowej, w którym młodzi 

dziennikarze działający w GOK Rudziniec  przedstawili rudzinieckie wiadomości, wywiad z 

założycielką fundacji UNIKUM oraz zapromowali lokalnych artystów. 

4.  ZAPROSZENIE 

20 marca 2022 roku o godz.16.00 Dyrekcja GOK Rudziniec wraz z Grupą teatralną  

Katastrofa zaprasza na  spektakl teatralny  Mam wybór w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Teatru. 

 

REFERAT INWESTYCJI 

 

1. W dniu 11.02.2022r. został przekazany firmie INFOPOLGAZ MARLENA 

HANDEL-SZCZERBA  z siedzibą ul. Krzyżowa 24, 41-909 Bytom, plac budowy 

na realizację  inwestycji p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku 

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

budżetowego pn: „Termomodernizacja budynku LKS Amator Rudziniec”. 

2. W dniu 11.02.2022r. została zawarta Umowa nr 81/W/2022 z firmą Jacek Starak 

prowadzący działalność gospodarczą pn. PPHU „J. STARAK” Jacek Starak,                   

ul. Barbórki 11, 44-145 Pilchowice, NIP: 6481806440, REGON: 278173239 na 

„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 

„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej                         

w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8” w ramach zadania budżetowego pn: 

„Termomodernizacja budynku LKS Amator Rudziniec” na kwotę brutto                 

7 134,00 zł. 
3. W dniu 14.02.2022r. została zawarta Umowa nr 85/W/2022 z firmą  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GAZ-POŻ” Dariusz Paluch, ul. Górnośląska 5, 

44-180 Toszek   NIP: 969-060-29-38 na „Przeprowadzenie rocznego przeglądu  

sprzętu p.poż” na  kwotę brutto 2 103,00 zł. 

4. Przeprowadzono postepowanie na wykonanie wycinki drzew dla zadania pn: 

„Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP 

w Rudzińcu wraz z pozyskaniem przez wykonawcę drewna z wycinki W dniu 

07.03.2022r.  o godz. 11:00 upłynął termin składania ofert. W postępowaniu ofertę 

złożyło         7 firm. Procedura wyboru wykonawcy jest w toku. 

5. Zlecono Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                  

w Rudzińcu wykonanie pielęgnacji drzew i krzewów w pasie dróg gminnych                     

i wewnętrznych do kwoty 30 000,00zł  

6. 07.03.2022r. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie remontów 

cząstkowych nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych. Termin składania ofert 

upływa 15.03.2022r. 

7. W ramach programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie 

2022r. wysłano 43 pisma do wnioskodawców z prośbą o potwierdzenie gotowości 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w roku 2022r. Na dzień 07.03.2022r. 

otrzymano 22 odpowiedzi  z czego 18 wnioskodawców chce wykonać przydomową 

oczyszczalnię ścieków w 2022 roku, a 4 przeniosło swój wniosek na 2023r. 

Rozpoczęły się bardzo trudne negocjacje z wykonawcą Rozbudowy Szkoły 

Podstawowej w Poniszowicach w związki z wzrostem kosztów materiałów 

budowlanych . Również Rozpoczęły się negocjacje z przewoźnikiem GTV Bus  w 

związku z galopującą cena roby która w dniu podpisania umowy była w cenie około 4 
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zł o obecnie jest ponad 8 zł. Na szali jest zwiększenie wynagrodzenia – ale za bardzo 

budżet gminy na to nie pozwala, również rozważane jest ograniczenie kursów czy tez 

zmiana cen biletów  

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

1. Na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Śląskiego, Gmina Rudziniec 

nabyła prawo własności do nieruchomości oznaczonej jako działka: 

 nr 145/28 o pow. 0,0023 ha, a. m. 4, obręb Ligota Łabędzka (pobocze ul. Polnej) 

 nr 558/37 o pow. 0,0576 ha, a. m. 26, obręb Rudziniec (grunt w ciągu                       

ul. Kanałowej) 

 nr 495/29 o pow. 0,2290 ha, a. m. 26, obręb Rudziniec (grunt rolny przy                   

ul. Kanałowej) 

 

2. Ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Bycinie przy ul. Zamkowej 18 (tzw. „Owczarnia”), 

stanowiącej własność Gminy Rudziniec, a oznaczonej ewidencyjnie numerem działki: 

283/122 o pow. 0,1358 ha, a. m. 3, obręb Bycina.  
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 100 451 zł netto, z której  

 wartość gruntu wynosi 80 815,00 zł 

 wartość składnika budowlanego wynosi 19 636,00 zł 

Przetarg będzie miał miejsce dnia 21 marca 2022r. 

Uwaga: W związku z tym, iż budynek „Owczarni” jest objęty wpisem do rejestrów 

zabytków, do wylicytowanej ceny będzie musiała zostać zastosowana 50% bonifikata 

wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami (bonifikata dotyczy tylko wartości 

składnika budowlanego). 

 

3. Zarządzeniem z dnia 24 lutego 2022 r. ogłoszonych zostało osiemnaście (18) 

pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę na cele rolne 

wskazanych działek rolnych stanowiących własność Gminy Rudziniec.  

 

Przetargi odbędą się w dniach: 28, 29 i 30 marca 2022 r. 

Cena wywoławcza każdego z wyżej wymienionych kompleksów rolnych, stanowiąca 

roczną stawkę czynszu dzierżawnego została wyliczona w oparciu o roczną stawkę czynszu 

dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolnicze (zgodnie z Zarządzeniem Wójta 

Gminy Rudziniec Nr 352/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości 

czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Rudziniec) i zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

 

 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. Sporządzenie sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w roku 2021 przez 

Gminę Rudziniec. 

2. Opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 130 tys. zł 

netto. 
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4. Ogłoszenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 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". 

 


