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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 16 grudnia 2022 r. do 12 stycznia 2023 r.  

 

Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni sołtysi i mieszkańcy 

To pierwsza sesja w tym roku  i korzystając z okazji składam Wam najserdeczniejsze 

życzenia Życzę aby ten Nowy 2023rok  upływał w zdrowiu,  życzliwości, wzajemnym 

zrozumieniu i  poszanowaniu. Wszystkiego Najlepszego 

 Okres międzysesyjny to czas świąteczny ale i bardzo pracowity. Nasi mieszkańcy pod 

egida Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów 50 i  60 +, stowarzyszeń spotykali się  na 

wigilijkach, W większości z nich uczestniczyłem. Dziękuje za zaproszenie, Szczególne 

podziękowania kieruje dla organizatorów tych spotkań, dziękuję w imieniu swoim ale 

szczególnie w imieniu osób starszych i samotnych. 

 Czas świąteczny to również smutny czas bo paru naszych mieszkańców w tym czasie 

umarło. Wspomnę śp księdza Piotra Falinskiego  proboszcza parafii w Rudnie, kapelana 

naszych strażaków zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej jak również Państwowej Straży 

Pożarnej. Wspominam Go w tej informacji międzysesyjnej bo to był bardzo dobry gospodarz.  

Wspólnie z gminą, wspólnie z parafią dbał o ten zabytkowy kościół w Rudnie. To wspólnie, 

pod jego egidą zostało wykonane;  odwodnienie i osuszenie kościoła, wykonany remont 

dachu, renowacja i malowanie całości elewacji kościoła, remont nawierzchni drogi 

procesyjnej wokół kościoła, remont schodów zewnętrznych  wejściowych do kościoła, 

konserwacja polichromii i tynków w kościele, konserwacja i odnowienie ołtarzy bocznych,  

remont organów i ostatnio budowa nowego ogrodzenia.  

To dzięki niemu możemy być dumni ze mamy w gminie taki piękny zabytkowy kościół. 

 Nowy rok to początek dużych zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego w 

naszej gminie. Z dniem 01.01.2023 roku (po długich staraniach ze strony gminy Rudziniec) 

została uruchomiona linia metropolitalna  M106 łączącą Rudziniec z Gliwicami przez Rudno 

– Bojszów Skrzyżowanie – Kleszczów. Dlaczego tak późno - pyta wielu mieszkańców – 

powód jest powszechnie znany – kłopoty związane  z brakiem kierowców, firmy transportowe 

nie były w stanie podjąć się tego zadania wcześniej, (termin uruchomienia linii M106 był 

kilkakrotnie przekładany, na co gmina nie miała wpływu). Linia M106 jest linią 

Metropolitarną – tzn. utrzymywaną ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. 

Każda gmina pokroju Rudzińca w ramach Metropolii otrzymała tylko jedną bezpłatną linię 

M. Mimo starań nie było możliwości przedłużenia tej linii metropolitalnej chociażby do 

Pyskowic.  

Wójt ma prawo organizować transport tylko na terenie gminy. Informuję, że z dniem 1 

stycznia 2023 r. komunikacja organizowana przez gminę Rudziniec, jest  obsługiwana przez 

Firmę GTV BUS . Na ten cel pozyskaliśmy około 1,6 miliona zł z Funduszu Przewozów 

Autobusowych, aby te środki można było by spożytkować na transport publiczny musza być 

to nowe, gminne linie pasażerskie Mając na względzie otrzymane środki oraz konieczność 

przesiadek z linii gminnych na linie ZTM informuję, że po przegłosowaniu przez 

Radnych,większością głosów z dniem 1 stycznia 2023 roku komunikacja gminna jest  

bezpłatna dla wszystkich podróżnych na terenie gminy Rudziniec. 

Pasażerowie korzystający z komunikacji organizowanej przez ZTM na linii M106  z 

darmowej komunikacji mogą korzystać: dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym 

ukończyły 7. rok życia, dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania na terenie gmin 

wchodzących w skład GZM, w wieku od 7. do 16. roku życia dzieci na podstawie uprawnień 

zakodowanych na karcie ŚKUP oraz osoby  które ukończyły 70. rok życia.  

Zmiany w komunikacji zostały wprowadzone w ostatniej chwili,  bo  do 1 stycznie nie było 

pewności czy zostanie uruchomiona linia metropolitalna, ponieważ nie było i nie ma 
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kierowców, a do ogłaszanych  przetargów przez PKM Gliwice nikt się nie zgłaszał. W 

pierwszym tygodniu na naszej linii metropolitalnej jeździli wypożyczeni kierowcy z innych 

linii.  

Dopiero w dniu 28 grudnia została podpisana umowa z przewoźnikiem na gminne 

linie (wcześniej nic nie było wiadomo co z linia metropolitalną). W budżecie gminy na 

transport publiczny mieliśmy i mamy  niecałe 2,8 miliona zł, co jest kwota niewystarczająca 

aby sprostać większości oczekiwań naszych mieszkańców Podstawą jest dowóz i odwóz 

uczniów do szkół, oraz w miarę możliwości dowóz mieszkańców do pracy czy lekarza. 

 Nie udało się opracować idealnego rozkładu jazdy. Pierwsze drobne korekty  

dotyczące dowozów uczniów do naszych szkół zostały omówione i uwzględnione w czasie 

spotkania Dyrektorów szkół z rozkładowcami  już w dniu 4 stycznia i transport spełnia 

wszelkie oczekiwania naszych uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych. 

Nasi mieszkańcy zostali poproszeni  aby do 5 stycznia złożyli  pierwsze uwagi co do 

rozkładów jazy, połączeń itp . Większość wniosków dotyczy transportu miedzy gminami a 

nawet miedzy powiatami co nie jest w gestii wójta.  Zgodnie z przepisami za transport 

publiczny miedzy gminami  powinien odpowiadać  starosta,  a miedzy  powiatami (np.  do 

Gliwic) marszałek. Dlatego jadąc do Pyskowic trzeba korzystać z przejazdu komercyjnego. 

Nie możemy zlecić bezpośredniego dojazdu do Pyskowic czy Gliwic, jedynie przejazd 

komercyjny przewoźnika może zapewnić taki transport.   Wiele uwag dotyczy przesiadek i tu 

wyjaśniam,  że w przypadku przesiadek  skoordynowanych,  jeden autobus czeka na drugi 

wiec przesiadki są z drzwi do drzwi, ale nie do każdego autobusu linii metropolitalnych M106 

i M105 jest skoordynowany autobus gminnej komunikacji publicznej.    

Ułożenie rozkładu jazdy w tak dużej gminie to jest tytaniczna praca, nawet drobna 

poprawka, może wiązać się z wprowadzaniem kolejnych, nieakceptowalnych przez innych, 

zmian. Warto pamiętać, że jest to cała sieć połączeń i na dodatek skoordynowana z innymi 

przewoznikami. Nie da się pogodzić wszystkich uwag.. 

Robimy wszystko aby ten transport udoskonalać, w dniu dzisiejszym  Radni będą procedować 

zmianę w uchwale budżetowej zwiększającej wydatki na transport publiczny, co pozwoli na 

nieznaczne zwiększenie liczby kursów, ale tylko w przypadku gdy uczniowie nie maja czym 

wrócić w godzinach popołudniowych. Postaramy się zwiększyć liczbę kursów 

skoordynowanych  i trwają intensywne rozmowy o wydłużenie kursów komercyjnych do 

Gliwic. Za dwa dni ferie , to będzie czas aby wprowadzić poprawki i udoskonalenia.  

Sprawa preferencyjnego zakupu węgla. W 2022r sprzedaliśmy 193  tony węgla , w 

tym 96,5 ton ekogroszku i 96,5 ton orzechu , dla 131 gospodarstw domowych.  Na 2023 

zamówiliśmy 810  ton węgla , w tym405 ton ekogroszku i 405ton orzechu. Obecnie mimo 

wielu monitów nie mamy umowy z PGG wiec nie możemy handlować. Wg ostatnich 

informacji lada chwila powinna być umowa i miejmy nadzieje węgiel. Proszę mieszkańców o 

wyrozumiałość, ale my jako gmina nie mamy w swoich zasobach ani węgla ani kopalni i 

jesteśmy uzależnieni od Polskiej Grupy Górniczej i polityki rządowej.  

 

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu z działalności 

w okresie międzysesyjnym 
 

14 grudnia w Bibliotece Centralnej w Rudzińcu odbyła się lekcja biblioteczna dla młodzieży 

z ósmej klasy szkoły podstawowej w Rudzińcu, związana z obchodami ustanowionego przez 

Sejm w październiku 2021 roku Wandy Rutkiewicz. 

 

Lekcja poszerzona została o promocje książek związanych z himalaizmem oraz warsztaty 

ukierunkowujące uczestników na przygotowania do realizacji swoich pasji. 
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W zajęciach wykorzystano karty pracy inspirujące do samorozwoju i kształcenia się w 

przedmiotach pozwalających na spełnianie się w wybranych w życiu rolach a także techniki 

plastyczne wpierające spokój i koncentrację. 

 

 

21 grudnia podjęto negocjacje cenowe związane z zakupem wybranego księgozbioru, w 

wyniku których uzyskano 25% rabat, pozwalający na skompletowanie wszystkich 

zamówionych i dostępnych na rynku książki wydawnictw. 

 

22 i 23 grudnia chętni czytelnicy utworzyli w formie audio prezentacje związane z 

obchodami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce. 

Efekt tych prac obejrzeć można było na bibliotecznym profilu mediów społecznościowych. 

 

Przez cały okres międzysesyjny udzielano wsparcia osobom starszym w korzystaniu z 

najnowszych technologii czytania i słuchania książek dzięki aplikacjom Legimi i Empik Go, 

pomagano zarówno instalować je na smartfonach i tabletach a także zakładać obowiązkowe 

do tego rodzaju usługi - konta poczty elektronicznej.  

 

Sprawozdanie międzysesyjne GOK Rudziniec 11.01.2023r 

 

1. 20.12.2022 podczas spotkania wigilijnego grup artystycznych do siedziby GOK dotarło 

Betlejemskie Światło Pokoju ,które w imieniu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, przekazał  

Komendant Ośrodka Harcerskiego w Łączy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, w jaki 

sposób  światło    z Betlejem dotarło do Polski, a mieszkańcy mogli światełko przenieść  do 

swych domów.  

2. 22.12.2022 został emitowany na fb świąteczny odcinek Rudzinieckiej Telewizji 

Śniadaniowej. 

3.  08.01.2023  zorganizowano wspólne kolędowanie z Grupą AKTYWNY SENIOR &TIME 

w Kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej                                  w 

Rzeczycach.   

 

ZAPROSZENIA  

- 12.01.2023 o godz. 17.30 odbędzie się pokaz sekcji i grup artystycznych GOK Rudziniec  w 

Kolędowej odsłonie od nazwą Przekażmy sobie znak 

- 15.01.2022 o godz. 15.00 odbędzie się w  Kościele  Św. Walentego w Chechle wspólne 

kolędowanie z Grupą Muzyczna Time & Grupą Aktywny Senior 

 

REFERAT INWESTYCJI 

1. Podpisano umowę z GTV BUS Polska Sp. z o.o. na wykonanie autobusowych przewozów 

pasażerskich  na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec:  

na kwotę 2.776.410,00 zł brutto (6,50 zł brutto za wozokilometr). 

2. Podpisano umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim na dofinansowanie 

organizacji przewozów publicznego transportu zbiorowego  w ramach Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych. Kwota dofinansowania do 1.636.161,00 zł (3,00 zł do 

wozokilometra). 

3. W dniu 02.01.2023r. została zawarta  Umowa nr 10/W/2023 z firmą Ryszard Malucha 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektromechaniki Dźwigowej                  

z siedzibą w Zabrzu, do realizacji zadanie  pod nazwą: ” Bieżącą konserwację dźwigu 

osobowego w budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu”  na kwotę brutto 5 990,10 PLN. 

https://www.facebook.com/Grupamuzycznatimegliwice?__tn__=-%5dK*F
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4. W ramach umowy 454/W/2022r. z dnia 02.11.2022r. została opracowana za kwotę 

25 297,90 zł dokumentacja projektowa dla zadania „ Modernizacja kuchni w przedszkolu 

publicznym w Słupsku”. 

5. W dniu 17.11.2022r. została podpisana z firmą Bytomski Usługi Budowlane Karina 

Bytomska Umowa na zaprojektowanie sieci logicznej , monitoringu i OSE oraz pompy 

ciepła z fotowoltaikę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudnie w ramach zadania 

budżetowego pn.: Dostosowanie budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie 

do 3 oddziałowej szkoły podstawowej i dwuoddziałowego przedszkola”. Koszt 

opracowania dokumentacji to 19 434,00 zł brutto. Zadanie winno być wykonane do 15 

stycznia 2023r czyli za parę dni. 

6. Firma FHU Pati-Trans Roman Wiechoczek z Widowa wykonała remont przepustu oraz 

naprawę odcinka nawierzchni tłuczniowej drogi rolniczej w Widowie na kwotę 15.339,15 

zł brutto. 

7. Spółka Wodna z Lublińca wykonała remont kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi 

wewnętrznej w Łączy. Wzmocniono dno i skarpy cieku oraz fragment drogi dojazdowej. 

Zadanie  na kwotę  36.899,94 zł brutto wykonano w trybie awaryjnym. 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. W dniu 23 grudnia 2022r. zawarto 10 umów dzierżawy gruntów gminnych na cele 

rolnicze na okres 7 lat – umowy zostały zawarte ze zwycięzcami przetargów, które 

odbyły się w dniach 5, 6 i 7 grudnia 2022r. 

2. W dniu 23 grudnia 2022r. zawarto 1 umowę dzierżawy gruntu gminnego na cele 

nierolnicze związane z wykorzystaniem gruntu drogowego niestanowiącego drogi 

publicznej na okres 7 lat – umowa została zawarta ze zwycięzcą przetargu, który 

odbył się w dniu 5 grudnia 2022r. 

3. Na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego, Gmina Rudziniec 

nabyła prawo własności do nieruchomości oznaczonych jako działki: 

- nr 432/148 o pow. 0,0010 ha, a. m. 1, obręb Rzeczyce (grunt przy ul. 

Kolejowej) 

- nr 180/1 o pow. 0,0071 ha, a. m. 3, obręb Łącza (część drogi bez nazwy nr 2 - 

za kościołem). 


