
UCHWAŁA Nr LXXVII/446/2022 
Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 27 października 2022 r. 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia  
16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec 
na rok 2022 i lata następne  
 
 

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 
18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy Rudziniec uchwala: 

§ 1  

1.   W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa centrum przesiadkowego typu  
      „Park and Ride” oraz „Bike and Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu”: 
       -  zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 380.000 zł 
       -  zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 380.000 zł 
2.   W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów  
      komunalnych z terenu Gminy Rudziniec”: 
       -  zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 5.100.000 zł 
       -  zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 5.100.000 zł 
       -  zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 5.100.000 zł 
       -  zmienić okres realizacji przedsięwzięcia z lat „2018-2022” na lata „2018-2023”. 
3.   W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: „Świadczenie usług przewozowych    
      w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rudziniec”: 
       -  zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 2.800.000 zł 
       -  zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 2.800.000 zł 
       -  zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 2.800.000 zł 
        - zmienić okres realizacji przedsięwzięcia z lat „2017-2022” na lata „2017-2023”. 
4.   W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: „Sporządzenie studium uwarunkowań     
      i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec”: 
       -  zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 20.000 zł 
       -  zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 20.000 zł 
        - zmienić okres realizacji przedsięwzięcia z lat „2021-2022” na lata „2021-2023”. 
5.   W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej  
      Poniszowice – Widów”: 
       -  zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.910.000 zł 
       -  zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.910.000 zł 
       -  zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1.910.000 zł. 
6.   W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Zespołu Szkolno –   
       Przedszkolnego w Rudnie”: 
       -  zmniejszyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 4.200.000 zł 
       -  zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 4.200.000 zł 
       -  zmienić okres realizacji przedsięwzięcia z lat „2020-2023” na lata „2020-2024”. 
7.   W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy  



      Szkole Podstawowej w Bojszowie”: 
       -  zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000 zł 
       -  zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1.500.000 zł 
       -  zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł 
        - zmienić okres realizacji przedsięwzięcia z lat „2021-2022” na lata „2021-2025”. 
8.   Wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 
      i lata następne nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa zaplecza szatniowo –  
      sanitarnego przy boisku w Poniszowicach”. Określić: łączne nakłady  
      przedsięwzięcia na kwotę 830.000 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę     
      30.000 zł,  limit wydatków w 2023 roku na kwotę 800.000 zł, limit zobowiązań na  
      kwotę 830.000 zł, okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022 – 2023, Urząd  
      Gminy Rudziniec jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację  
      przedsięwzięcia. 
9.   Wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 
      i lata następne nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa garażu  
      dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszów”. Określić: łączne   
      nakłady przedsięwzięcia na kwotę 115.000 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę     
      15.000 zł,  limit wydatków w 2023 roku na kwotę 100.000 zł, limit zobowiązań na   
      kwotę 115.000 zł, okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022 – 2023, Urząd    
      Gminy Rudziniec jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację  
      przedsięwzięcia. 
10. Zaniechać realizacji i wykreślić z WPF Gminy Rudziniec przedsięwzięcie pod  
      nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej    
      w miejscowości Rudziniec”.  
11. Wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 
      i lata następne nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji  
      sanitarnej w miejscowości Rudziniec przy ulicach: Akacjowej, Jaśminowej,  
      Brzozowej, Nad Lisim Potokiem i Zamkowej”. Określić: łączne nakłady  
      przedsięwzięcia na kwotę 2.600.000 zł, limit wydatków w 2023 roku na kwotę     
      100.000 zł,  limit wydatków w 2024 roku na kwotę 2.500.000 zł, limit zobowiązań  
      na kwotę 2.600.000 zł, okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2023 – 2024, Urząd  
      Gminy Rudziniec jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację  
      przedsięwzięcia. 
12. Wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 
      i lata następne nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa kanalizacji  
      w miejscowości Bojszów przy ul. Dąbrówki wraz z rozbudową oczyszczalni  
      ścieków”. Określić: łączne nakłady przedsięwzięcia na kwotę 1.830.000 zł, limit  
      wydatków w 2023 roku na kwotę 80.000 zł,  limit wydatków w 2024 roku na kwotę  
      1.750.000 zł, limit zobowiązań na kwotę 1.830.000 zł, okres realizacji  
      przedsięwzięcia na lata 2023 – 2024, Urząd Gminy Rudziniec jako jednostkę  
      organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. 
13. Skorygować o powyższe zmiany „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie  

      z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Przyjąć objaśnienia dokonanych zmian w zakresie przedsięwzięć zapisanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 



§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 
 
                                                                  § 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     



 

Strona 1
Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit

zobowiązań

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)1 74 182 345,00 13 764 500,00 24 807 500,00 9 272 425,00 1 500 000,00 48 139 425,00

- wydatki bieżące1.a 38 029 175,00 7 721 000,00 8 130 000,00 0,00 0,00 15 271 000,00

- wydatki majątkowe1.b 36 153 170,00 6 043 500,00 16 677 500,00 9 272 425,00 1 500 000,00 32 868 425,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 5 817 665,00 3 560 225,00 1 680 000,00 0,00 0,00 5 240 225,00

- wydatki bieżące1.1.1 113 400,00 20 225,00 0,00 0,00 0,00 20 225,00

- wydatki majątkowe1.1.2 5 704 265,00 3 540 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 5 220 000,00

Budowa centrum przesiadkowego typu
"Park and Ride" oraz "Bike and Ride"
przy dworcu PKP w Rudzińcu -
Zwiększenie efektywności transportu
publicznego

1.1.2.1 Urząd Gminy
Rudziniec 2015 2023 3 900 000,00 1 800 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 3 480 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 68 364 680,00 10 204 275,00 23 127 500,00 9 272 425,00 1 500 000,00 42 899 200,00

- wydatki bieżące1.3.1 37 915 775,00 7 700 775,00 8 130 000,00 0,00 0,00 15 250 775,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rudziniec -
Utrzymanie czystości i porządku

1.3.1.1 Urząd Gminy
Rudziniec 2018 2023 17 370 000,00 4 150 000,00 5 100 000,00 0,00 0,00 9 250 000,00

Świadczenie usług przewozowych w
zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Rudziniec -

1.3.1.2 Urząd Gminy
Rudziniec 2017 2023 19 490 000,00 3 200 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00



 
Strona 2

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit

zobowiązań

Sporządzenie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rudziniec -
Aktualizacja polityki przestrzennej Gminy
Rudziniec

1.3.1.3 Urząd Gminy
Rudziniec 2021 2023 135 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.3.2 30 448 905,00 2 503 500,00 14 997 500,00 9 272 425,00 1 500 000,00 27 648 425,00

Budowa sieci wodociągowej Poniszowice
- Widów - Dostarczanie wody1.3.2.1 Urząd Gminy

Rudziniec 2014 2024 2 059 405,00 50 000,00 1 930 000,00 47 425,00 0,00 2 027 425,00

Rozbudowa Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Rudnie - Poprawa
jakości świadczenia usług edukacyjnych

1.3.2.8 Urząd Gminy
Rudziniec 2020 2024 5 020 800,00 0,00 750 000,00 4 200 000,00 0,00 4 950 000,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Bojszowie -
Zwiększenie dostępu do infrastruktury
sportowej w celu poprawienia jakości
zajęć wychowania fizycznego

1.3.2.11 Urząd Gminy
Rudziniec 2021 2025 1 600 000,00 60 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 560 000,00

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z
rozbudową kanaliazacji sanitarnej w
miejscowości Rudziniec -
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Rudziniec

1.3.2.18 Urząd Gminy
Rudziniec 2022 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego
przy boisku w Poniszowicach -
Zapewnienie zaplecza socjalnego

1.3.2.21 Urząd Gminy
Rudziniec 2022 2023 830 000,00 30 000,00 800 000,00 0,00 0,00 830 000,00

Budowa garażu dwustanowiskowego z
zapleczem socjalnym dla OSP Bojszów -
Zwiększenie funkcjonalności jednostki
ratownictwa pożarniczego

1.3.2.22 Urząd Gminy
Rudziniec 2022 2023 115 000,00 15 000,00 100 000,00 0,00 0,00 115 000,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rudziniec przy ulicach:
Akacjowej, Jaśminowej, Brzozowej, Nad
Lisim Potokiem i Zamkowej -
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Rudziniec

1.3.2.23 Urząd Gminy
Rudziniec 2023 2024 2 600 000,00 0,00 100 000,00 2 500 000,00 0,00 2 600 000,00

Budowa kanalizacji w miejscowości
Bojszów przy ul. Dąbrówki wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków -
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Rudziniec

1.3.2.24 Urząd Gminy
Rudziniec 2023 2024 1 830 000,00 0,00 80 000,00 1 750 000,00 0,00 1 830 000,00



         Załącznik Nr 2  

                              do uchwały  Nr LXXVII/446/2022 

                               Rady Gminy Rudziniec 

                                                                         z dnia 27 października 2022r.  

 

 

 

Objaśnienia dokonanych zmian w zakresie przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne. 

 

Do WPF wprowadzone zostają cztery nowe przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa zaplecza 

szatniowo-sanitarnego przy boisku w Poniszowicach", „Budowa garażu dwustanowiskowego 

z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszów", „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Rudziniec przy ulicach: Akacjowej, Jaśminowej, Brzozowej, Nad Lisim Potokiem i 

Zamkowej" oraz „Budowa kanalizacji w miejscowości Bojszów przy ul. Dąbrówki wraz z 

rozbudową oczyszczalni ścieków".  Celem pierwszego z powyższych przedsięwzięć jest 

zapewnienie zaplecza socjalnego dla sportowców,  drugiego zwiększenie funkcjonalności 

ochotniczej  jednostki ratownictwa pożarniczego, a trzeciego i czwartego uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie gminy Rudziniec. 

 

W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa centrum przesiadkowego typu "Park and 

Ride" oraz "Bike and Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu" przesunięcie kwoty 380 tyś zł 

pomiędzy limitami wydatków w poszczególnych latach wynika z przeciągających się 

uzgodnień z PKP 

 

W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Rudziniec" zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 

w 2023 roku, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia spowodowane 

jest koniecznością zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku. 

 

W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rudziniec" zwiększenie łącznych 

nakładów finansowych, limitu wydatków w 2023 roku, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu 

realizacji przedsięwzięcia spowodowane jest koniecznością zawarcia umowy na świadczenie 

usług przewozowych w 2023 roku. 

 

W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec" przesunięcie kwoty 20 tyś zł pomiędzy 

limitami wydatków  w poszczególnych latach oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia 

wynika z konieczności  uzgodnień z Centralnym Portem Komunikacyjnym. 

 

W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej Poniszowice - Widów" 

zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu 

zobowiązań jest konsekwencją otrzymania przez Gminę Rudziniec wstępnej promesy 

inwestycyjnej na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji (promesa nr edycja 

3PGR/2021/1820/Polski Ład). 

 

W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Rudnie"przesunięcie kwoty 4,2 mln zł pomiędzy limitami wydatków w poszczególnych 

latach oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia jest następstwem ustaleń dialogu 

technicznego oraz sposobu finansowania przedmiotowej inwestycji.  



 

W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Bojszowie" zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 

w 2025 roku, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia ma na celu 

pozostawienie przedmiotowego przedsięwzięcia w WPF do czasu pozyskania środków 

zewnętrznych niezbędnych do jego realizacji. 

 

Zaniechanie realizacji i wykreślenie z WPF przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa oczyszczalni 

ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miescowości Rudziniec" jest konsekwencją 

woli Radnych wyrażoną na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Rudziniec w dniu 20 

pażdziernika 2022 roku.  

 

 
 


