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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 3 czerwca 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.  

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem miedzy innymi : 

7 czerwca w sesji  Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów w Lublińcu.  W sesji 

tej uczestniczyli zdalnie  Anatolij Fedoruk, Mer Buczy. W swoim wystąpieniu podziękował 

za pomoc udzielaną przez Polskę, w tym samorządy z woj. śląskiego. Również  Andrij 

Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce podziękował; wszystkim mieszkańcom za pomoc i 

stwierdził  „wojna niszczy nasze miasta, ale nie zniszczy chęci życia w wolnym kraju”. 

Do zagadnień związanych z aktualną sytuacją w Ukrainie odniósł się również  Jarosław 

Wieczorek, Wojewoda Śląski. Przypomniał, że ostatnie dwa lata w skali świata i Europy 

upłynęły pod znakiem różnych kryzysów. Jednak nasze doświadczenia pokazują, że udało się 

nam wspólnie sprostać wyzwaniom” – powiedział Wojewoda Śląski. 

W czasie zgromadzenia  samorządowcy z całego regionu przyjęli stanowiska w sprawie: 

 rosyjskiej agresji na Ukrainę i solidarności z ukraińskimi samorządami; 

 reformy planowania przestrzennego; 

 problemów związanych z finansowaniem przedszkoli w kontekście aktualnej sytuacji 

finansowej samorządów; 

 finansów JST (skutków kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów 

samorządowych w kontekście stabilności finansów JST i ich zdolności do realizacji 

niezbędnych zadań).  

 wzrostu cen energii elektrycznej i surowców grzewczych oraz ograniczenia 

dostępności materiałów opałowych dla jednostek samorządu lokalnego; W tym 

stanowisku skierowanym do rzadu Rzeczpospolitej Polski. Wyraziliśmy głębokie 

zaniepokojenie sytuacja na rynku paliw i energii w tym bardzo wysokimi cenami oraz 

brakami na rynku materiałów opałowych . Zaapelowaliśmy o zagwarantowanie 

materiałów opałowych dla mieszkańców i samorządów utrzymujących zasoby 

komunalne oraz o ograniczenie horrendalnych marż pośredników  

 

15 czerwca 2022r uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Psarach.  

Uczestniczący w wydarzeniu Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek podsumował współpracę 

z samorządami lokalnymi w ostatnich miesiącach,  w trakcie trwającej wojny w Ukrainie oraz 

szerzej w ostatnich dwóch lat „pandemicznych”. 

Ważnymi głosami w części Konwentu dotyczącej aktualnej sytuacji w Ukrainie, były 

wypowiedzi ukraińskich samorządowców, przedstawicieli Kijowskiego Oddziału 

Regionalnego Związku Miast Ukrainy, którzy połączyli się z uczestnikami online: 

- Anatolij Fedoruk, Mer miasta Bucza 

- Georgij Jerko, Mer miasta Borodianka 

- Wadym Tokar, pełniący obowiązki Mera miasta Makarów  

W drugiej części konwentu  omówiono bieżącą sytuację finansową samorządów. 

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Marek Wiewióra, Dyrektor Departamentu Finansów 

Samorządu Terytorialnego przedstawił zasady kompensacji utraconych na skutek ostatnich 

zmian podatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kolejnych latach. Z 

kolei dr Jan Maciej Czajkowski, ekspert ds. finansów samorządowych omówił najważniejsze 

kwestie i wnioski, które wynikają z "Raportu o stanie finansów jst w województwie 

śląskim na koniec 2021 r 
Drugim ważnym tematem merytorycznym była kwestia realizacji inwestycji 

dofinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Do tych zagadnień - w 

świetle aktualnych problemów, w tym zwłaszcza inflacji - w swoim wystąpieniu odnieśli się 
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przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Michał Baj, Dyrektor Zarządzający, oraz 

Alicja Deba, Dyrektor, Biuro Programów Inwestycyjnych. 

Ostatnim punktem konwentu  była bieżąca współpraca jst z nadzorem prawnym 

Wojewody Śląskiego. Te kwestie omówili przedstawiciele Wydziału Nadzoru Prawnego 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Elżbieta Żabicka-Łakomy- ( to jest nowa Pani dyrektor , 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego oraz Iwona Andruszkiewicz, Zastępca Dyrektora 

Wydziału Nadzoru Prawnego. Dodatkowo w tej części spotkania głos zabrał Adam Ostalecki, 

Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 

Sprawozdanie  międzysesyjne GOK Rudziniec 

W Czerwcu  w siedzibie GOK Rudziniec w Poniszowicach odbył się WYBÓR 

KULTURALNYCH INICJATYW LOKALNYCH w ramach projektu Świeżym Krokiem z 

GOK-iem  dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2022.                                                                       

Było to pierwsze tego typu wydarzenie. Zadbano aby wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie 

z przyjętymi zasadami, ujętymi w regulaminie  

W sumie od 17 maja do 31 maja do siedziby GOK Rudziniec wpłynęło             6 wniosków. 

Wszystkie zostały zakwalifikowane do następnego etapu - czyli wyboru kulturalnych 

inicjatyw lokalnych 

Prezentacja złożonych inicjatyw przez ich liderów nastąpiła 2 czerwca Każdy Inicjator  miał 

maksymalnie 5 minut na przedstawienie najważniejszych założeń swoich projektów oraz 

krótkiego opisu przygotowanego kosztorysu  

Drugim etapem spotkania było głosowanie. W kapitule konkursowej znaleźli się: pracownicy 

GOK Rudziniec związani z projektem “Świeżym krokiem z GOK-iem”, z-ca Wójta Gminy 

Rudziniec oraz liderzy złożonych inicjatyw.  

Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, że przy delikatnych zmianach w założonych 

kosztorysach, uda się zrealizować wszystkie inicjatywy, tj. 

-RUDZINIECKIE KINO POD CHMURKĄ 

-U NOS SIE GODO- ODKRYWAMY PIĘKNO ŚLĄSKIEJ GWARY I KULTURY 

-MODELARSKA PAMIĘĆ O WIELKIM POŻARZE W GMINIE RUDZINIEC 

-POWRÓĆMY DO DAWNYCH LAT-DISCO W PONISZOWICACH 

-ODKRYWANIE MODELARSKICH MIEJSC 

-PONISZOWICE I PŁAWNIOWICE OKIEM MIESZKAŃCÓW 

Projekty zostaną zrealizowane w terminie od 31 lipca do 15 listopada 2022 roku  a ich 

inicjatorami są  

Robert Mróz, Aleksandra Szumska , Patrycja Lasota , Dominka Witkowska oraz Natalia 

Janicka  

Wszystkie inicjatywy odpowiadają na potrzeby mieszkańców gminy Rudziniec, wyrażone w 

diagnozie projektu “Świeżym krokiem z GOK-iem”!  

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego  

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu  

 

Wodociągi: 

Wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej: 
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- Niewiesze Rzeczna , Leśna 4 

Nadzór nad wykonaniem podłączenia do sieci wodociągowej: 

 Rudziniec Jaśminowa 

Usuwanie awarii wodociągowych: 

- 19.05.2022 Łany Młyńska 

- 07.06.2022 Niewiesze Pyskowicka 36 

- 13.06.2022 Widów Stawowa 3 

- 20.06.2022 Łany Słoneczna 1 

Mieszkania: 

 Koszenie działek przy budynkach komunalnych, Pole Biwakowe, Cmentarz 

Komunalny, 

 Realizacja zaleceń Kominiarskich na budynkach komunalnych, 

 Usuwanie i naprawa nieprawidłowości zgodnie z protokołami rocznego przeglądu 

stanu technicznego budynków, 

 Remont budynku Rudziniec, ul. Kanałowa 1, 

 Prace porządkowe na terenie Jeziora Pławniowice, 

 Naprawa pęknięć elewacji budynku, naprawa schodów wejściowych Rudziniec 

ul.Kanałowa 3, 

 Remont budynku w Rudnie, ul. Strażacka 12, 

 Naprawa ogrodzenia nad Zbiornikiem Pławniowice, 

 Utwardzanie nawierzchni pod miejsca postojowe nad Zbiornikiem Pławniowice. 

 

Pozostałe zlecenia: 

 Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rudzińcu przy 

ul. Leśnej 6 

 koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych 

 Koszenie nieruchomości gminnych 

 Zakup garażu wraz z jego posadowieniem i wybrukowaniem terenu przy OSP 

Rudziniec 

 "Wyposażenie nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemnik do zbierania 

odpadów komunalnych 

 utrzymanie i zarządzanie placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi 

 

Inwestycje: 
Podpisano umowę  na zadanie pod nazwą:„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w 

Niewieszy” z Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o. o., ul. Bór 139, 42-

202 Częstochowa za kwotę 5 940 454, 74 zł brutto. Termin realizacji 10 miesięcy  

 

2. W ramach  postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z realizacja 

zadania „Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych” zostały złożone 3 

oferty . Najtańsza 4’995’000 zł  najdroższa 11’774’000 zł 

W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert. 

  

Przeprowadzono postępowanie  i podpisano umowę na   Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  

dla zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy. Najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma  Biuro Inżynierskie Bolesław Topór – Kamiński ul. Konstantego 

Damrota 19/7 44-100 Gliwice. Kwota umowy 84 870 zł brutto. 
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REFERAT INWESTYCJI 

 

1. Zrealizowano umowę na  Zakup i dostawę 6 ławek do szatni zawodników LKS 

Olimpia Pławniowice” na kwotę  brutto  4187,46 PLN. 

2. Przesłano zapytanie ofertowe na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania ”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”. 

      Termin składania ofert do 14.06.2022r. 

        Otrzymano 4 oferty. 

        Wybrano ofertę : 

             EKOSCAN INOWACJA IROZWÓJ Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 2F budynek C, 41-  

             940 Piekary Śląskie - na kwotę  brutto 4 305,00 PLN. 

             Wykonawca przedłożył ofertę z najniższą ceną. 

3. W dniu 20.06.2022r. została Umowa nr 227/W/2022 z firmą SEMPER POWER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowskich 

Górach  (42-680), ul. Zagórska 81A, NIP 6452537196, REGON: 243189259 na 

realizację  inwestycji pod nazwą:  ” 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” na kwotę brutto 179 186,40 PLN. 

4. W terminie od 11.02.2022r – 17.06.2022r została zrealizowana przez firmę Infopolgaz 

Marlena Handel-Szczerba z siedzibą w Bytomiu  inwestycja pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Rudzińcu przy ul. 

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

Amator Rudziniec”. Trwają odbiory w/w inwestycji. 

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

budynku Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach”. 

6. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „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”. Planowany termin zakończenia inwestycji listopad/ grudzień 2022r. 

7. Trwa przebudowa nawierzchni dróg gminnych z podziałem na zadanie 1 i 2.  

Zadanie nr 1 obejmuje przebudowę nawierzchni:  

- bocznej drogi dojazdowej do ulicy Szkolnej w Rudzińcu;    

- łącznika ulic Gliwickiej i Lipowej w Rudzińcu przy budynku OSP; 

- łącznika ulic Gliwickiej i Lipowej w Rudzińcu przy Cmentarzu Komunalnym; 

- łącznika ulic Gliwickiej i Szkolnej w Rudnie; 

- ulicy Leśnej w Rudnie. 

Zadanie nr 1 wykonuje firma Faktoria Polska Sp. z o.o. Sp. K. z Gierałtowic na kwotę brutto 

447.161,80 zł.  

Inspektorem nadzoru jest Pan Piotr Kołodziej ze Starego Ujazdu na kwotę brutto 3.000,00 zł 

wyłoniony w zapytaniu ofertowym. 

Zadanie nr 2 obejmuje przebudowę nawierzchni: 

- ulicy Szkolnej w Rzeczycach;    

- ulicy Klonowej w Taciszowie; 
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- ulicy Zamkowej w Bycinie; 

- ulic Wędkarskiej i Rzecznej w Niewieszu. 

Zadanie nr 2 wykonuje firma PRD Racibórz Sp. z o.o. na kwotę brutto 604.816,75 zł. 

 Inspektorem nadzoru jest Pan Piotr Kołodziej ze Starego Ujazdu na kwotę brutto 4.900,00 zł 

wyłoniony w zapytaniu ofertowym. 

8. Przeprowadzono  drugie postępowanie w trybie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych z 

podziałem na   zadanie 1 i 2.  

Zadanie nr 1 obejmie przebudowę nawierzchni:  

     - ulica Piwna w Bojszowie; 

     - ulica Leśna w Bojszowie;  

     - ulica Szkolna w Kleszczowie;  

     - ulica Rzemieślników  w Kleszczowie. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Transkom Robert Białdyga z Jaryszowa na kwotę 

brutto 1.230.000,00 zł. 

    Zadanie nr 2 obejmie przebudowę nawierzchni: 

    - ulica Słonecznikowa w Ligocie Łabędzkiej; 

    - ulica Polna w Ligocie Łabędzkiej; 

    - ulica Słoneczna w Poniszowicach; 

    - ulica Na Zakręcie w Chechle.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OLS Spz o.o. Sp. K.  z Lublińca na kwotę brutto 

625.365,39 zł. 

9. Przeprowadzono trzecie postępowanie w trybie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej 

ulicy Polnej w Pławniowicach.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drogomex Sp. zo.o. z Pruszkowa na kwotę brutto 

970.667,43 zł. 

10. Przeprowadzono postępowanie na remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych              

i wewnętrznych. Złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FHU 

Pati Trans z Widowa na kwotę 44.722,80 zł brutto.  

11. Zlecono Zakładowi  Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                     

w Rudzińcu do realizacji wykonanie remontu drogi rolniczej w Poniszowicach na 

kwotę brutto 10.000,00 zł.  

12. Zlecono Zakładowi  Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                 

w Rudzińcu do realizacji koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych                          

w miejscowościach Gminy Rudziniec do kwoty brutto 35.000,00 zł.  

13. Zlecono Zakładowi  Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                          

w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na uzupełnieniu oznakowania dróg 

gminnych do kwoty brutto 8.000,00 zł. 

14. Podpisano 13 Umów o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

w Rudzińcu, w tym po kontroli wypłacono dwa dofinansowania. 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 

Na bieżąco odbywa się realizacja wniosków w ramach Programu Ograniczania Emisji                           

w Gminie Rudziniec oraz Programu Czyste Powietrze. Obecnie podpisano 48 umów na 

modernizację źródeł ciepła. 

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. 
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Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy CEEB na 

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

 

Gmina Rudziniec znajduje się na 11 miejscu w województwie śląskim w zakresie złożonych 

deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, złożono 64 % deklaracji. 

 

W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono postępowanie i wybrano dostawcę sprzętu 

sportowego dla pięciu sołectw tj.  

- kosz do koszykówki dla sołectwa Bojszów – kwota 4 600,20 zł. 

- siedziska na trybuny na teren rekreacyjny w miejscowości Niekarmia – kwota 2 888,04 

zł. 

- siedziska na trybuny na boisko sportowe w miejscowości Słupsko – kwota 3 610,05 zł. 

- siedziska na trybuny oraz kabiny dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe                        

w miejscowości Kleszczów – kwota 29 742,63 zł. 

- siedziska na trybuny na boisko sportowe w miejscowości Pławniowice – kwota 

5 776,08 zł. 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. W dniu 2 czerwca 2022 r. zawarta została umowa notarialna, na mocy której 

nieruchomość gminna obejmująca działkę nr 924/162 arkusz mapy 2, obręb Taciszów, 

została obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych 

właścicieli nieruchomości obejmującej działkę nr 1006/168.  

Przedmiotowa służebność została ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem                     

w kwocie: 3 751 zł netto 

2. W dniu 21 czerwca 2022 r. ogłoszony został: 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości                  

o charakterze nierolniczym z przeznaczeniem pod grunt zielony, położonej 

w Niewieszu w rejonie ul. Słonecznej, stanowiącej działkę nr 804/187 o pow. 

0,0400 ha, arkusz mapy 2, obręb Niewiesze.  
Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 160 zł netto. 

Przetarg będzie miał miejsce dnia 25 lipca 2022r. 

 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1.Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych" - 

zawarto umowy z Wykonawcami. 

2. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na zadanie pn.: "Dostawa i montaż kotła na biomasę w Szkole Podstawowej                

w Kleszczowie" - zawarto umowę z Wykonawcom. 

3. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

na zadanie pn.: "Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy 

dworcu PKP w Rudzińcu" - kwota oferty najkorzystniejszej przekracza wartość środków jakie 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

4. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

zadanie pn.: "Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy 

https://zone.gunb.gov.pl/
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dworcu PKP w Rudzińcu" - otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.06.2022 r., trwa badanie                 

i ocena ofert. 

5. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na zadanie pn.: "Budowa piłkochwytów na obiektach LKS Ślązak w Bycinie              

i LKS Młodość w Rudnie" - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została 

opublikowana w dniu 14.06.2022 r.  

6.Rozstrzygnięcie postępowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych - Etap II" 

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana w dniu 15.06.2022 r. 

7. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Polnej                            

w Pławniowicach" - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana                 

w dniu 22.06.2022 r. 

8. Otrzymanie informacji o wyborze do dofinansowania projektu pn.: "Budowa zaplecza 

szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w sołectwie Poniszowice" w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

9. Otrzymano oficjalną informację o wyborze do dofinansowania projektu pn.: "Rozbudowa 

Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Rudnie" w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 

(Polski Ład).4’205’000 zł  

 

Komunikaty:  

28.osierpnia 2022r. planowane są dożynki wojewódzkie które odbędą się w 

Niewieszy gmina Rudziniec. Już dziś zapraszam wszystkich mieszkańców i gości , 

szczególnie rolników i osoby związane z rolnictwem. Jako Gmina rolnicza powinniśmy 

godnie się zaprezentować na tych wojewódzkich dożynkach . Proszę sołtysów o 

zorganizowanie korowodu dożynkowego dotyczy to udziału koron z naszych mam 

nadzieje z wszystkich 17 sołectw, Z niepokojem obserwuję nieobecność niektórych 

sołtysów na wczorajszym spotkaniu .  

Proszę sołtysów którzy nie złożyli deklaracji o złożenie takich deklaracji czy 

dane sołectwo będzie uczestniczyło w dożynkach wojewódzkich i czy uświetni ta 

uroczystość korona dożynkową. Ze względów organizacyjnych proszę o taka deklarację 

do dnia 30.06.2022r . albo do biura rady albo do dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 

Informuje również ze jedna korona z gminy Rudziniec winna reprezentować 

województwo śląskie na prezydenckich dożynkach w Spale 

17.07.2022r w Rudnie odbędzie się spotkanie, pod nazwą   „Wyjątkowość sołectw 

gminy Rudziniec – festiwal lokalnej kultury” To ma być integracja naszej gminy i prezentacja  

w związku z 5 leciem Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.  To już od 5 lat jesteśmy 

członkiem tej Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, jesteśmy jedna wśród 41 gmin 

członkowskich . I tylko 2 liczby. W ciągu tych 5 lat Gmina  Rudziniec tytułem składki 

wpłaciła   666’899  zł, a od metropolii pozyskaliśmy 6’920’203 zł czyli 10 razy więcej. To z 

funduszy metropolii remontujemy drogi, dopłacamy do wymiany pieców Przed nami 

uruchomienie linii metropolitalnej 106M to będzie kolejna rewolucja w transporcie . 

Pierwsza, to odejście od PKS gdzie prawie nic nie jeździło i i zawarcie umowy z GTV- Bus a 

teraz dodatkowo transport metropolitalny.  

To Metropolia w większości finansuje uroczystość 17 lipca w Rudnie. Ciężar 

organizacji bierze na siebie Koło Gospodyń Wiejskich z Rudna które wspólnie z innymi 

kołami gospodyń z innymi stowarzyszeniami z sołtysami i mieszkańcami zaprasza na 

spotkanie integracyjne przedstawiające Wyjątkowość sołectw gminy Rudziniec i liczę na 

wszystkie sołectwa naszej gminy. Zapraszam   

 


