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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 11 marca  2022 r. do 29 marca 2022 r.  

Dzisiejsza sesja to miedzy innymi uchwały w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Sejm Rzeczpospolitej Polski w 

ustawie z 12 marca 2022r. określił zakres pomocy jakiego Polska zamierza udzielić 

mieszkańcom Ukrainy którzy znaleźli się na terytorium Polski. Jest to zadanie administracji 

rządowej. Nasza Gmina jak wiele innych gmin czekamy  ma obiecaną pomoc dla tych którzy 

przyjęli pod swój dach gości z Ukrainy.  

Mimo ze konflikt na Ukrainie trwa ponad miesiąc to są tylko obiecane fundusze . To 

dzięki mieszkańcom uchodźcy znaleźli schronienie. To dzięki ofiarności mieszkańców, 

sołtysów, strażaków, kół gospodyń wiejskich nasi goście poza schronieniem maja 

wyżywienie, i podstawowe środki do życia, ale zasoby kończą się. Liczę ze obiecane 

dofinansowanie rządowe wreszcie zmaterializuje się. Dzisiejsze uchwały pozwalają 

rozdysponowywać fundusze na które tak wszyscy czekamy.    

Gmina jako samorząd nie może wydawać funduszy bez podstawy prawnej a 

szczególnie nie może wydawać pieniędzy jeżeli nie wpłyną na konto od administracji 

rządowej . Wszelkie dotychczasowe wydatki naszej gminy, na ten cel, pochodziły z  funduszu 

zarzadzania kryzysowego.  

Szczególne podziękowania kieruję do pracowników Urzędu Stanu Cywilnego gdzie 

nasi pracownicy oprócz codziennych zadań obsługują naszych gości z Ukrainy. Nadają im  nr 

PESEL i profil zaufany. Pracujemy dodatkowo w soboty. Zorganizowaliśmy dodatkowy 

transport który przywozi i odwozi gości z Ukrainy, Na miejscu wykonujemy bezpłatne 

fotografie. Do pomocy zapraszamy tłumaczy.  Dla obywateli Ukrainy tu na miejscu 

organizujemy spotkania konsultacje z pracownikami ZUS-u. Już jutro 30marca pracownicy 

ZUS-u będą pomagali mieszkańcom Ukrainy złożyć wnioski o zasiłki. Przypominam ze 

obowiązkowo mieszkaniec Ukrainy powinien posiadać wcześniej nadany nr PESEL ,mieć 

konto w polskim banku , posiadać adres mailowy i profil zaufany. 

Nasze szkoły są na granicach wytrzymałości . Przybywa nam uczniów z Ukrainy. 

Brakuje tłumaczy i co najważniejsze po ostatnich cieciach budżetowych – gdzie obcięto 

naszej gminie ponad 750 tysięcy złotych  nie stać nas na tworzenie nowych oddziałów i 

zatrudnienie dodatkowych osób. Doraźnie umieszczamy tych uczniów w dotychczasowych 

klasach.  Ale staje się to coraz trudniejsze dla przykłady w szkole w Rudzincu jest ponad 20 

nowych uczniów. Organizujemy dodatkowe lekcje języka polskiego i umożliwiamy 

dodatkową naukę zdalna prowadzona w języku ukraińskim. Czekamy i liczymy na obiecane  

finansowe wsparcie rządowe, a najbardziej liczymy na koniec wojny na Ukrainie i stabilizację  

   

  

Sprawozdanie  międzysejne  GOK Rudziniec  28.03.2022r 

 

1. 20 marca  w siedzibie GOK Rudziniec odbyło się wydarzenie nawiązujące do 

Międzynarodowego Dnia Teatru, w ramach którego wystąpiła grupa teatralna 

KATASTROFA pod kierunkiem Wioletty Dymel w spektaklu Mam Wybór. Młodzi 

aktorzy zaprezentowali autorską sztukę, opowiadającą losy 4 bohaterów. Po spektaklu 

odbyło się spotkanie integracyjne z grupą teatralną z Szuszca. 

2. W Marcu  rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury                        

i  Sztuki, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.                                                                 

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Edycja 2022 skierowany jest do domów 

kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane 

w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane 
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na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. W ramach 

programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022  GOK Rudziniec realizuje 

zadania w dwóch etapach . 

Pierwsza część od marca do czerwca obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej 

zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców , wydanie diagnozy ,  opracowanie 

i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 

do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej 

wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej 

realizacji.    

Druga część zadania od sierpnia października , obejmuje realizację wspólnie z autorami 

od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie 

przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy. 

W ramach I części odbyły się następujące spotkania                                                                           

17.03 z sołtysami gminy Rudziniec                                                                                             

24.03 w Poniszowicach  gdzie  zaproszono  z mieszkańców  Poniszowic, Słupska 

,Widowa, Niewieszy, Niekarmii  i  Byciny                                                                                                                              

28.03 w Rudzińcu z mieszkańcami Rudzińca, Rudna, Łan, Chechła, łączy, Rudna, 

Pławniowic 

26. marca załoga GOK Rudziniec dokonała objazdu po gminie, diagnozując potencjał 

i potrzeby mieszkańców. Była to wartościowa i ważna kulturalna operacja. Wyniki 

rozmów z mieszkańcami zostaną opublikowane i podane do publicznej wiadomości 

pod koniec I części zadania. 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego  

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu  

 

 

Wodociągi: 

 usunięcie awarii wodociągowej w: 

-  Chechło Piękna 7 -PGR 

-  Niewiesze Plażowa 

 wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej: 

- Niewiesze ul. Regat działka nr. 416/88 

 nadzór nad wykonaniem przebudowy przyłącza wodociągowego: 

 - Niekarmia ul. Stawowa 2 

 

Mieszkania: 

 prace porządkowe na cmentarzu komunalnym w Rudzińcu 

 remont lokalu mieszkalnego w Widowie przy ulicy Gliwicka 7/5 

 remont mieszkania w Bojszowie przy ulicy Szkolnej 12/3 

 awaryjna naprawa kotła c.o. w budynku przy ulicy Szkolnej 2 w Taciszowie 

 czyszczenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w  

Bojszowie przy ulicy Dąbrówka 

 

Pozostałe zlecenia: 

 wykonanie wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym 

dróg gminnych 

 przycinka drzew na terenie zbiornika Pławniowice 

 obsługa punktu PSZOK 
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 remont pomieszczeń oraz przycinka drzew i krzewów w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Rudnie przy ulicy Szkolnej 9 

 prace montażowe, transportowe i porządkowe dotyczące przygotowania doraźnych 

miejsc dla uchodźców z Ukrainy. 

 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  

i magazynowania. 

 utrzymanie i zarządzanie placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi 

 

Wezwania do zapłaty: 

 wysłano 78  ponagleń do zapłaty 

 

Inwestycje: 

1. Przygotowano  i ogłoszono  postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z 

realizacja zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy” 

2.  Została zawarta umowa z firmą DMP sp. z o. o. z siedzibą 44-144 Nieborowice ul. Główna 

52   na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany istniejących przyłączy 

wodociągowych  dla zadania budżetowego pn.: „ Wymiana rur wodociągowych cementowo – 

azbestowych” w miejscowości: Pławniowice, Niewiesze, Łany.  Termin wykonania 

31.03.2022. Wynagrodzenie  w wysokości ryczałtowej brutto  43 050,00  zł. 

 

REFERAT INWESTYCJI 

 

1. Trwa wycinka 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” Prace wykonuje firma „Gardenpark” Bartosz Czerwiński Pielęgnacja 

terenów Zielonych z siedzibą przy ulicy Polnej 1, 44-153 Bargłówka. Kwota 

umowna brutto to 12.367,52 zł.  

2. Popisano umowę na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej na drogach 

gminnych do kwoty brutto 51 660,00 zł brutto (kwota końcowa zależna od ilości ton 

wbudowanej masy mineralno-bitumicznej). Prace wykona wyłoniona w zapytaniu 

ofertowym firma TOBEMA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 1/3A, 47-200 

Kędzierzyn Koźle prace potrwają do końca maja 2022 roku. 

3. Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni dróg gminnych. 

4. Trwa przygotowanie umowy na realizację inwestycji Budowy centrum przesiadkowego 

Park&Ride oraz Bike &Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu. 

5. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa 

efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Rudzińcu przy ul. 

Opolskiej 8” w ramach zadania budżetowego pn: „Termomodernizacja budynku LKS 

Amator Rudziniec”. Planowany termin zakończenia inwestycji czerwiec 2022r. 

6. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa budynku 

szkolno – przedszkolnego w Poniszowicach”. Planowany termin zakończenia inwestycji 

maj/ czerwiec 2022r. 

7. Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania pod nazwą: „Montaż instalacji do 

wytwarzania odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej                         

w Gminie Rudziniec”. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2022r. 
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8. Trwa przygotowanie postępowania, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji 

projektowej dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rudziniec”. 

9.  W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z wykonawcą „Rozbudowy szkoły 

podstawowej w Poniszowicach”. Wysłane zostało wezwanie do uzupełnienia dokumentów. 

10. Do firmy GTV Bus Polska zostało wysłane pismo dotyczące odmowy podpisania 

aneksu ws zwiększenia wynagrodzenia. 

11. W dniu 09.03.2022 odbyła się rada budowy w ramach zadania budżetowego pn: 

„Rozbudowa budynku szkolno – przedszkolnego w Poniszowicach” 

12. W dniu 21.03.2022 odbyła się rada budowy w ramach zadania budżetowego pn: 

„Termomodernizacja budynku LKS Amator Rudziniec”. 

13. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie 2022 roku 
Wysłano pisma do 43 wnioskodawców z prośbą o potwierdzenie gotowości budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2022. Na dzień 24.03.2022 r. otrzymano 40 

odpowiedzi, z czego 24 wnioskodawców deklaruje gotowość wykonania przydomowych 

oczyszczalni ścieków  w 2022r, 6 wnioskodawców przeniosło swój wniosek na rok 2023 

natomiast 10 zostało skreślonych z listy wnioskodawców, gdyż nie udzieliło odpowiedzi                  

w wyznaczonym terminie – do tych osób zostały skierowane pisma, za potwierdzeniem 

odbioru, o skreśleniu ich wniosków z listy wniosków Programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec.  

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

W dniu 21.03.2022 odbył się 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 zakończył się wynikiem pozytywnym.  

Cena osiągnięta w przetargu: 101 461,00 zł netto, przy czym z uwagi na fakt, iż 

budynek „Owczarni” jest objęty wpisem do rejestrów zabytków, do wylicytowanej 

ceny musiała zostać zastosowana 50% bonifikata wynikająca z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (bonifikata dotyczy tylko wartości składnika budowlanego),                   

w wyniku czego cena nabycia przedmiotowej nieruchomości wyniosła 91 543,19 zł 

netto. 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 

1. Na bieżąco odbywa się przyjmowanie i realizacja wniosków do Programu 

Ograniczania Emisji w Gminie Rudziniec oraz do Programu Czyste Powietrze.  

2. W dniu 23 marca br. w restauracji „Leśna Perła” w Rudzińcu, odbyło się spotkanie 

informacyjne z przedstawicielami Krajowego Centrum Doradztwa Energetycznego 
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dotyczące WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA (dotacje) oraz Nowego PROGRAMU 

CZYSTE POWIETRZE. 

3. Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków, dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw w budynkach 

mieszkalnych i niemieszkalnych do końca czerwca 2022 r.  

 

Poczynając od 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie: 

- 12 miesięcy dla budynków już istniejących, 

- 14 dni od uruchomienia źródła dla budynków nowo powstałych.  

 

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie 

grozi grzywną. 

 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy CEEB na 

stronie https://zone.gunb.gov.pl/  lub w wersji papierowej w urzędzie gminy. 

 

 

4. W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono postępowanie i wybrano dostawców 

sprzętu koszącego dla 7-dmiu sołectw oraz przygotowano umowy na dostawę dla: 

- Dynamic Partner – Przemysław Karpiński, ul. Gliwicka 91, Rudziniec na kwotę 29 000,00 

zł. 

- A&G Firmą Handlowo-Usługowo-Produkcyjną Grzegorz Smerkowski, ul. Gliwicka 55,                   

Pyskowice na kwotę 38 897,00 zł. 

 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 

tys. zł na wykonanie wycinki drzew i krzewów w ramach realizacji projektu pn.: "Budowa 

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

zawarto umowę 21.03.2022 r. 

2. Opracowanie i złożenie wniosku o dotację na zakup i montaż masztu wraz z flagą,                       

w ramach programu rządowego 'Pod biało-czerwoną". 

3. Opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego pn.: "Budowa zaplecza szatniowo-

sanitarnego przy boisku sportowym w sołectwie Poniszowice" w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

https://zone.gunb.gov.pl/

