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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 31 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r.  

To pierwsza sesja w 2022r. Wszystkim mieszkańcom Gminy Rudziniec oraz wszystkim 

odwiedzającym naszą gminę życzę wszystkiego najlepszego w 2022r. Życzę Państwu dużo 

zdrowia, miłości i spokoju. Aby ten nowy 2022 rok był pełen dobrych przeżyć, współpracy i 

zgody.  

Przed nami realizacja planów na 2022r. Uchwałę budżetową podjęliśmy w grudniu 

ubiegłego roku, jednak budżet jest ciągle zmieniany ulega ewaluacji i dostosowaniu do 

bieżących potrzeb i wymogów. Bardzo dużą niewiadoma zawsze są wyniki przetargów. 

Wszyscy wiemy ze realizacje zadań możemy zlecić firma wyłonionym w przetargach . Często 

wygrywają firmy z odległych zakątków Polski i czasami  ciężko sprawić ich rzetelność. 

Wszyscy wiemy jak ostatnio  nieprzewidywalny jest wzrost cen  materiałów budowlanych i 

jakie są problemy na rynku pracy. Szkoda, że   nasze rodzime firmy nie startują w przetargach 

i nie wykonują zadań chociażby z funduszu sołeckiego. Prośba i apel szczególnie do sołtysów 

aby w miarę możliwości  w pierwszej kolejności poszukiwać wykonawców ze swojego 

terenu. 

   W realizacji zadań tak w poprzednim roku jak i obecnym  dużą   niepewnością oraz  

blokowaniem funduszy jest  prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania. Przykładem sa 

zadania inwestycyjne w ramach tzw.  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Od początku 2021r. Rząd PR obiecywał wsparcie inwestycji strategicznych, 

dlatego od początku blokowaliśmy fundusze budżetowe na ten cel. Ostatecznie nabór 

wniosków został ogłoszony od 2 lipca.   Gmina Rudziniec  złożyła  3 wnioski . 

Rozstrzygnięcie było dopiero 26 października. 

W pierwszej  edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach programu 

rządowego Polski Ład, otrzymaliśmy 3miliony 800 tysięcy   na Modernizację Stacji 

Uzdatniania Wody w Niewieszy i 4 miliony 750 tysięcy  zł na Wymianę Rur Wodociągowych 

Cementowo-Azbestowych. Składaliśmy  trzeci projekt Budowa Centrum Usług 

Opiekuńczych w Rudzińcu, projekt dotyczy budowy dziennego domu pobytu dla osób 

starszych wraz z  biblioteką, ale nie otrzymaliśmy dofinansowania. 

 Trzeba cieszyć się i dziękować za  z dofinansowanie. Ale te zadania maja swoje 

reżimy czasowe, blokują budżet  a później jest ogromna presja czasowa i finansowa związana 

z wykonawstwem ponieważ  projekty i kosztorysy z 2020 roku nie odzwierciedlają cen 

obecnych . Te dwa zadania; rury cementowo azbestowe i modernizacja SUW Niewiesze będą 

wykonywały firmy wyłonione w przetargu. Przetarg będzie ogłaszał Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  

Również w 2021r otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4 miliony 423 tysiące 

złotych  do budowy własnej oczyszczalni ścieków w Rudzińcu . W tym 2022r. planujemy 

wykonać koncepcję budowy oczyszczalni - uzgodnić z mieszkańcami lokalizacje i rozpocząć 

projektowanie  

Rok 2022r to również duże prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania. Już 

został ogłoszony drugi nabór do  Programu Inwestycji Strategicznych w ramach programu 

rządowego Polski Ład. Wnioski można składać do 15 lutego. Gminy mogą złożyć 

maksymalnie 3 wnioski inwestycyjne . Gmina Rudziniec planuje ponowić wniosek o Budowa 

Centrum Usług Społecznych z dziennym domem pobytu dla osób starszych i biblioteką  w 

Rudzińcu Wartość całkowita to : 9.000.000,00 zł  z planowanym dofinansowaniem: 

7.650.000,00 zł.  Planujemy złożyć również wniosek na rozbudowę Szkoły Podstawowej w 

Rudnie Wartość całkowita: 5.000.000,00 zł planowane dofinansowanie to : 4.250.000,00 zł 
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i wniosek  na  modernizacja oświetlenia ulicznego czyli wymianę oświetlenia na ledowe 

pobierające mniej kosztownej energii elektrycznej Wartość całkowita: 15.000.000,00 zł 

Planowane dofinansowanie to: 13.500.000,00 zł 

W tym roku gminy wiejskie na terenie których były PGR mogą złożyć dwa dodatkowe 

wnioski. Gmina Rudziniec planuje złożyć wnioski na : 

Budowę boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Bojszowie 

Wartość całkowita: 3.000.000,00 zł  z planowanym dofinansowaniem: 2.940.000,00 zł. -z 

tego boiska oprócz uczniów będą korzystać również nasze kluby sportowe, 

Oraz wniosek na budowa wodociągu a właściwie spinki wodociągowej Poniszowice-Widów 

Wartość całkowita: 2.000.000,00 zł Dofinansowanie: 1.960.000,00 zł 

Według wstępnych informacji rozstrzygniecie tych wniosków będzie pod koniec 

kwietnia i do tego czasy nadal będziemy blokowali fundusze i żyli w niepewności licząc na 

dofinansowanie. Chciałbym podkreślić, że juz otrzymane dofinansowania  w kwocie prawie 

13 milionów złotych to są dofinansowania do inwestycji, ale w naszej gminie jak i w 

większości samorządów problemem są dochody i wydatki bieżące. To utrzymanie szkół , 

klubów sportowych, straży pożarnej, remonty dróg i oświetlenie, to pensje pracowników, to 

również dopłaty do odpadów komunalnych, dopłaty do wody, mieszkań i ścieków. Tak jak na 

inwestycje można starać się o wsparcie z programów unijnych , programów rządowych czy w 

najgorszym wypadku wziąć kredyt, to na bieżące wydatki nie można uzyskać dofinansowania 

a nawet kredytu. Pozostają jedynie podatki i opłaty od mieszkańców a tych nie można 

podnosić w nieskończoność.  

Na 2022r. w budżecie zaplanowaliśmy dofinansowanie do wymiany 80 pieców  

centralnego ogrzewania. Dlaczego 80? bo tyle w październiku było wniosków . Dziś już 

mamy 110 wniosków. W trosce o środowisko chcemy dofinansować do wymiany  jak 

największą liczbę pieców. W 2021r. uzyskaliśmy dodatkowo 632 tysiące złotych z 

Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropoli i dofinansowaliśmy każdemu chętnemu do wymiany 

pieca. W tym roku jako Wójt  Gminy Rudziniec prowadzę rozmowy z Górnośląsko 

Zagłębiowską Metropolią i według wszystkich danych również w tym roku pozyskamy od 

nich wsparcie do wymiany pieców. Dziś nie mogę potwierdzić ostatecznie wynegocjowanej  

kwoty dofinansowania, ale na najbliższą  Komisję Ochrony Środowiska  powinienem znać ta 

kwotę i będę wnioskował do Rady Gminy, aby zabezpieczyć fundusze i  dofinansować 

każdemu chętnemu do wymiany pieca. Każdemu, który złoży wniosek i zadeklaruje wymianę 

pieca . 

 Przypomnę ze zgodnie z obowiązującą śląską uchwałą antysmogową  wszystkie piece 

niespełniające norm, powyżej 10 lat powinny być już wymienione do 31.12.2021r. a piece 

które maja od 5 do 10 lat winny być wymienione do 31grudnia 2023r. w przeciwnym razie 

grozi kara. 

 Przypominam nasze dofinansowanie to 50% inwestycji i nie więcej niż 8 tysięcy zł . 

Można tez uzyskać dodatkowe  dofinansowanie w ramach tzw czystego powietrza oraz 

odpisać koszt inwestycji od podatku. W Urzędzie pracownik służy pomocą i doradą- Referat 

Ochrony Środowiska .  

Podobnie jest z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków . 

Na 2022r mamy zaplanowane  20 dofinansowań. Obecnie mamy 43 wnioski. Również będę 

wnioskował aby zwiększyć fundusze i dofinansować wszystkim chętnym którzy złoża 

wniosek i dokonają likwidacji  szamba i wybudują  przydomowa oczyszczalnie . 

Przypominam że nasze dofinansowanie to 70% ale nie więcej niż 7 tysięcy zł . 

Uwaga dofinansowanie dotyczy tylko wymiany pieców z starych niespełniających 

norm na piece spełniające normy i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejsca 

szamb , Nie dofinansowujemy do nowo budowanych budynków ponieważ musi się liczyć 

efekt ekologiczny.  
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Dofinansowanie jest na wniosek właściciela nieruchomości   który  deklaruje że 

dokona wymiany i wskazuje termin . Wskazanie terminu i deklaracja wykonania sa istotne   

tak aby nie blokować funduszy i aby mieszkańcy nie składali wniosków na wyrost  bez 

planowania realizacji. Komisja ochrony środowiska planowana jest na przełomie stycznia 

lutego, po uzyskani ostatecznej decyzji co do dofinansowania z Górnośląsko Zagłębiowskiej 

Metropolii.  

Mieszkańców zachęcam do wymiany pieców i do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Te inwestycje wykonuje się latem ale już teraz proszą analizować 

rynek i wybierać najbardziej opłacalne paliwo i wybierać sprawdzonych instalatorów- 

wykonawców.  

 

Sprawozdanie międzysesyjne GOK Rudziniec 

 

1. W miesiącu styczniu reaktywowano grupę rękodzielniczą  w Kleszczowie . 

Wznowiono również zajęcia plastyczne dla dzieci z całej gminy .  Ze względu na 

bezpieczeństwo wynikające z obostrzeń pandemicznych   odbywają się one w siedzibie  

GOK w Poniszowicach. 

2. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs plastyczny Najładniejsza choinka do siedziby 

Ośrodka dostarczono  42 choinki,   z czego nagrodzono i wyróżniono 27 prac, które 

można nadal podziwiać na fanpeagu  GOKu. 

3. 09 stycznia w poniszowickim kościele odbył się koncert Kolęd i Pastorałek w 

wykonaniu Grupy Aktywny Senior wraz z Grupą muzyczną Time, a w świetlicy w 

Bojszowie podczas Wspólnego Kolędowania wystąpiła Grupa Artystyczna Trollinki 

4. 16 stycznia w siedzibie GOKu u odbyło się uroczyste podsumowanie  I Wokalnego 

Konkursu Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży Śpiewajmy Maleńkiemu po 

sąsiedzku . Podczas Gali wystąpili Laureaci a także grupy artystyczne działające w 

GOK Rudziniec, tj Trollinki oraz Aktywny Senior &Time 

 

ZAPROSZENIA 

 

1.Dyrektor GOK wraz z grupami artystycznym Trollinki oraz Aktywny Senior &Time 

zapraszają  w najbliższą niedziele , 23.01.22 o godz. 15 .00 na wspólne kolędowanie 

do  Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach . 

 

2. Dyrektor GOK zaprasza 13.02.22 r do siedziby GOK w Poniszowicach  na Koncert 

Walentynkowy pt.  Szemrane Piosenki w wykonaniu zespołu W sam Raz . 

Ze względu na limitowaną ilość miejsc zapisy i wejściówki do odebrania w 

siedzibie GOK w Poniszowicach.  

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Śląskiego, Gmina Rudziniec nabyła 

prawo własności do nieruchomości oznaczonej jako działka: 

 nr 661/167 o pow. 0,0104 ha, a. m. 6, obręb Pławniowice 
2. W dniu 5 stycznia 2022 r. spisany został akt notarialny, w oparciu o który na rzecz 

właścicieli nieruchomości położonej w Bojszowie przy ul. Palmowej 6, ustanowiona została 

służebność przechodu i przejazdu po nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 270 

arkusz mapy 2 obręb Bojszów.  

Przedmiotowa służebność została ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie: 

4 053 zł netto. 
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3. Wydano: 

 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Rudziniec, położonych w Bojszowie, Łanach i Rudzińcu 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne, 

 

 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

1. Opracowanie planu zamówień publicznych na rok 2022. 

2. Ogłoszenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 tys. zł na 

pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn.: "Budowa centrum przesiadkowego 

typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu" - termin składania ofert 

19.01.2022 r. 

3. Przygotowanie uzupełnienia do wniosku aplikacyjnego "Cyfrowa Gmina" dotyczącego 

pozyskania środków na zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Rudzińcu. 

Komunikaty  

W dniu 3 stycznia ogłoszone zostały dwa nabory na wolne stanowiska urzędnicze: 

- podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT oraz  

- podinspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej.  

W wyniku zakończonej procedury rekrutacyjnej nabory pozostały nierozstrzygnięte. Na 

pierwszy z ogłoszonych naborów nie wpłynęła żadna oferta, w drugim naborze natomiast 

żaden z kandydatów nie otrzymał minimalnej ilości punktów umożliwiających zatrudnienie.  

W związku z powyższym zostały ogłoszono ponowne nabory.  

    

W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik 

Referatu Inwestycji wybrano kandydaturę Pani Izabeli Buchały, która zostanie zatrudniona z 

dniem 1 lutego.  

 

Trwają rozmowy dotyczące utworzenie straży międzygminnej Gmina Pyskowice- Gmina 

Toszek- Gmina Wielowieś i Gmina Rudziniec -Szczegóły , wnioski i ewentualne decyzje 

będą omawiane na komisji rady gminy 

Również trwają rozmowy w sprawie porozumienia wszystkich Gmin Powiatu Gliwickiego 

dotyczące klastra energii Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim . Klaster energii miałby za 

zadanie koordynację inwestycji związanych z energią odnawialną – ten temat również będzie 

omawiany na komisjach rady gminy  


