
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 

WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

z dnia 3 stycznia 2022 roku 

 
w sprawie: zasad utrzymania zimowego dróg gminnych oraz jego rozliczania w ramach Akcji Zima 2021-
2022 w roku 2022 prowadzonego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                       
z siedzibą w Rudzińcu 

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt. 3 i 4 i art. 33 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym                             
(t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 
 

 
Wójt Gminy Rudziniec zarządza: 

 
§ 1 

 
Ustala się zasady utrzymania zimowego dróg gminnych oraz jego rozliczania w ramach Akcji Zima  2021-
2022 w roku 2022 prowadzonego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                         
z siedzibą w Rudzińcu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
 

§ 2 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej                                           
i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu. 

 
§ 3 

 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 
 
 
 

         W  Ó  J  T     G  M  I  N  Y 

          Mgr Krzysztof Obrzut  

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 

Gminy Rudziniec nr 2/2022                                
z dnia 3.01.2022 r. 

 
 

§ 1 
 

Prowadzenie Akcji Zimowej 2021/22 w roku 2022 na terenie Gminy Rudziniec w zakresie 
utrzymania dróg gminnych powierza się Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Rudzińcu. 
 

§ 2 
 

Zobowiązuje się Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do 
realizowania zadań według opracowanego wielowariantowego "Planu operacyjno-technicznego 
usuwania skutków spowodowanych warunkami zimowymi" uzgodnionego przez Wydział 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

 

§ 3 
 

W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych należy prowadzić następujące prace: 
1. odśnieżanie dróg i chodników sprzętem mechanicznym (odśnieżarki, ciągniki rolnicze z pługiem 

śnieżnym 
2. usuwanie nadmiaru śniegu koparko-ładowarką oraz samochodem z dmuchawą wirnikową 
3. odśnieżanie ręczne 
4. usuwanie śliskości nawierzchni poprzez posypywanie dróg i chodników piaskiem i solą 
5. demontaż zapór przeciwśniegowych w ilości oraz miejscach zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

Zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r. 
6. odwóz nadmiaru śniegu. 

 

§ 4 
 

Rozliczenie wykonanych usług w 2022 roku następować będzie w cyklu miesięcznym notami 
obciążeniowymi, wystawianymi przez ZBGKiM w Rudzińcu w miesiącu następnym po wykonaniu usługi 
na podstawie kosztorysu powykonawczego, na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 333/2016 z dnia 

30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń finansowych dotyczących realizacji zadań na 
roboty budowlane, dostawy i usługi o charakterze użyteczności publicznej z zakresu zadań 
statutowych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 
zlecanych przez Gminę Rudziniec finansowanych w formie wydatku bezpośredniego z budżetu 
Gminy Rudziniec. 
 

§ 5 
 

Kwota zabezpieczona na realizację zadania w uchwale budżetowej Gminy Rudziniec na rok 2022 wynosi: 
- 80.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 

- 40.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60017 § 4300. 
 

§ 6 
 

Termin realizacji zadania od 01.01.2022r. do 30.04.2022r. 
 

 
  
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Wójta Gminy Rudziniec             
nr 2/2022 z dnia  3.01.2022 r. 

 

 

 
Wykaz dróg gminnych,  na których należy zdemontować zapory przeciwśniegowe: 
 
Drogi gminne: 
Rudziniec ul. Polna 600 mb 
Widów ul. Na Buczek 400 mb  
Słupsko ul. Jagiellońska 250 mb 
Niekarmia ul. Górna 200 mb 
Niekarmia ulica Leśna  200 mb 
Poniszowice ul. Słoneczna 100 mb  
Poniszowice ul. Polna 100 mb 
Rudno ul. Wiśniowa 600 mb  
Bojszów ul. Górna 200 mb 
Pławniowice ul. Polna 250 mb 
Bycina ul. Leśna 200 mb 
Łącza ul. Szkolna 200 mb 
Niewiesze ul. Plażowa 220 mb 
 
Drogi wewnętrzne: 
Chechło  ul. Zielona 100 mb 
 
 
Razem: 3620 mb 
 

 


