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Sprawozdanie międzysesyjne 

 

za okres od 30 marca 2022 r. do 7 kwietnia 2022 r.  

Ostatnia sesja była tydzień temu więc informacja międzysesyjna nie będzie zbyt obszerna   

Nadal nie znamy dokładnej liczby gości którzy przybyli na teren naszej gminy z Ukrainy. Na 

dzień wczorajszy w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego mamy zarejestrowane 366 osób które 

przybyły z Ukrainy po rozpoczęciu wojny. Rejestracja trwa nadal.  

W zorganizowanych obiektach mamy 108 osób i ta liczba ciągle się zmienia . część 

osób wyjeżdża dalej do Niemiec, Austrii czy tez Hiszpani , cześć osób dojeżdża a część osób 

wraca na Ukrainę .  

Nie znamy dokładnej liczby gości z Ukrainy w domach prywatnych. Na dzień 

dzisiejszy mamy 34 wnioski o wypłatę 40 zł za osobodzień .Te  34 zgłoszone lokalizacje 

trzeba pomnożyć przez liczbę dni i przez liczbę przyjętych gości i przez 40 zł za osobodzień  

Mimo ze gości przyjmujemy od ponad miesiąca, mimo że w telewizji mówią od 

dawna o wypłacie funduszy dla rodzin i instytucji które przyjęły gości z Ukrainy , to nadal nie 

wypłaciliśmy ani złotówki. Tak jak mówiłem w poprzedniej informacji międzysesyjnej   

Gmina jako samorząd nie może wydawać funduszy bez podstawy prawnej a szczególnie nie 

może wydawać pieniędzy jeżeli nie wpłyną na konto od administracji rządowej . Wszelkie 

dotychczasowe wydatki naszej gminy, na ten cel, pochodziły z  funduszu zarzadzania 

kryzysowego. Składamy wnioski do wojewody pierwsze pieniądze zaczynają wpływać, ale   

zacytuje za gazeta prawna z 4 kwietna : Poprosiliśmy MSWiA o wyjaśnienie wątpliwości 

związanych z wypłacaniem 40 zł  które maja otrzymać osoby zapewniające zakwaterowanie,  

do zamknięcia wydania nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  Z nieoficjalnych informacji wynika ze 

resort planuje na początku tygodnia planuje konferencję i odniesie się do sprawy” koniec 

cytatu. Czyli  nadal nic nie wiadomo jak wypłacać te fundusze. Również nie wypłaciliśmy 

funduszy dla instytucji typu straże , świetlice. Nie mamy funduszy i nie mamy porozumienia 

z powiatem, w tym wypadku z powodu uporu i niejasności postępowania  starostwa 

powiatowego. Miejmy nadzieję ze ostatnie opinie prawne i opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej pozwoli wreszcie udrożnić ten przesył funduszy miedzy starostwem 

powiatowym a gminami.  

I w tym momencie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom 

którzy przyjęli naszych gości z Ukrainy, podziękować tym wszystkim którzy zaangażowali 

się w pomoc i proszę was wytrwajcie jeszcze , pomagajmy ty który uciekli przed 

bestialstwem wojny ,. Dziękuje wszystkim .  

 30 marca w siedzibie naszego urzędu zorganizowaliśmy Mobilny Punkt ZUS dla 

gości z Ukrainy, również  w najbliższy poniedziałek  11 kwietnia w naszym urzędzie będą 

pracownicy ZUS i będą pomagali gościom z Ukrainy w składaniu wniosków o zasiłki . 

 Mimo tych trudnych wojennych spraw życie toczy się dalej .  1 kwietnia w siedzibie 

Starostwa odbyło się spotkanie rady klastra energii w którym Gmina Rudziniec tez 

uczestniczy. To klaster energii ma pomóc  w odbiorze energii w odnawialnych źródłach 

energii i pomóc z instalacji alternatywnych źródeł energii. 

 4 kwietnia w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów , 

przedstawicieli mniejszości narodowych oraz z posłami na sejm RP w sprawie 

wprowadzonego ograniczenia nauki j. niemieckiego jako języka ojczystego. O tym 

ograniczeniu już wielokrotnie mówiłem . Nasza Rada Gminy Rudziniec też podjęła uchwałę -

protest w tej sprawie . To ograniczenie uderzą przede wszystkim w nasze dzieci i pozbawią 

ich możliwości nauki języka swoich rodziców czy dziadków. To ograniczenie bardzo 

negatywnie wpływa na wydatki bieżące naszej gminy . W ciągu roku budżetowego  został 

nam obcięty budżet o ponad 750 tysięcy złotych  a to zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Nauki dotyczy  4 miesięcy, więc naprawdę boimy się nawet myśleć o cieciach 
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budżetowych 2023r. W czasie tego spotkania w Strzelcach Opolskich zostało ustalone ze 

posłowie sprawdzają i uwypuklają niezgodność z prawem wydanie tego rozporządzenia, a 

Stowarzyszenie kieruje sprawę do sadu lub trybunału . W dniu dzisiejszym wpłynęło Pismo 

Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego z 

propozycja aby z budżetu gminy sfinansować brakujące 2 godziny. Wszyscy znamy sytuacje 

finansową naszej gminy w zakresie wydatków bieżących  Tak czy inaczej do czasu zmiany 

rozporządzenia , lub do  zmiany sytuacji finansowej nasze dzieci od września będą miały 

tylko 1 godzinie niemieckiego jako ojczystego, gdzie inne mniejszości w Polsce nadal będą 

miały, bez zmian po 3 godziny. Również w tej samej sprawie tu w urzędzie spotkałem się z 

przedstawicielami naszych kół mniejszości niemieckiej. 

Miesiąc marzec to czas sprawozdań  i podsumowań za ubiegły rok. W dniu 

dzisiejszym poszczególne komisje analizowały wcześniej otrzymane sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2021 rok . 

 

Sprawozdanie międzysesyjne GOK Rudziniec kwiecień 2022 

 

1. 31 marca odbyło się w Kleszczowie  kolejne z spotkanie  w ramach Projektu Świeżym 

Krokiem  z Gokiem. 

Mieszkańcy opowiedzieli nam o swoich pasjach, zainteresowaniach i potrzebach 

kulturalnych.  Wypracowano wiele pomysłów , które po złożeniu wniosków mogą być 

wdrożone w II części realizacji projektu.  

2. 31 marca uczestniczki Studia Piosenki z GOK Rudziniec  wystąpiły podczas XXIII 

Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych Dzieci I Młodzieży . Jedna z nich została 

zaproszona na Koncert Laureatów.  

3. 4 kwietnia ogłoszono  wyniki konkursu plastycznego "Wielkanocna kurka" pod 

patronatem Wójta Gminy Rudziniec . Na konkurs wpłynęło 20 prac; nagrodzono 

wszystkich uczestników 

4. 3 kwietnia na terenie GOK Rudziniec odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które 

pozwoliło zintegrować mieszkańców gminy Rudziniec wraz z osobami, które 

przybyły z Ukrainy pod nazwą „Podaj rękę Ukrainie” 

INTEGRACYJNE POPOŁUDNIE przebiegło w bardzo ciepłej i artystycznej 

atmosferze. Organizatorami przedsięwzięcia byli: GOK Rudziniec , KGW Gminy 

Rudziniec oraz OSP Gminy Rudziniec, Patronami  honorowymi zaś Wójt Gminy 

Rudzinic K. Obrzut, Przewodniczący Rady Gminy A. Szołtysik  oraz Radny Powiatu  

Gliwickiego A. Frejno.  

-Nad  bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy z  OSP Niewiesze i OSP Słupsko .  

-Nieodpłatną strefę gastronomiczną przygotowały panie z KGW Poniszowice, KGW 

Niekarmia, KGW Bycina, KGW Niewiesze, KGW Łany, KGW Pławniowice, KGW 

Rudno, KGW Rudziniec, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Bojszowie oraz Polski  

Związek  Łowiecki z Rejonu Gliwickiego 

-Artystyczne doznania oraz  dekoracje zapewniły Grupa Aktywny Senior wraz z 

Grupą Muzyczną TIME, soliści ze Studia Piosenki  GOK Rudziniec , Grupa Teatralna 

Katastrofa z GOK Rudziniec, dzieci i młodzież z ZSP w Poniszowicach. Atrakcje dla 

dzieci zapewnili nauczyciele z ZSP w Poniszowicach. Imprezę poprowadził Mateusz 

Troll . Organizatorzy zapewnili również profesjonalnego tłumacza . Transport gości z 

Ukrainy zapewniał urząd Gminy oraz mieszkańcy  

To było wyjątkowe popołudnie. Połączył nas  jeden cel. Podaliśmy rękę Ukrainie. 

Zdaliśmy  egzamin ze współpracy i integracji . 

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania 

pod nazwa „Padajmy rękę Ukrainie”  
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 REFERAT INWESTYCJI 

 

1. W dniu 01.04.2022r. odbyła się rada budowy w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa 

budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach”. 

  

2. W dniu 30.03.2022r. zostało wydane pozwolenie na budowę dla inwestycji  pn. 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Bojszowie przy                 

ul. Szkolnej 23 na działce nr 536/217”  

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

1. W dniach 28, 29 i 30 marca 2022 r. odbyły się następujące przetargi na dzierżawę 

nieruchomości gminnych na okres 7 lat:  

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Bycinie, stanowiącej działki nr 653/208, 654/207, 1010/205, 

1016/206 oraz 1020/209 o łącznej powierzchni 0,5266 ha, a. m. 2, obręb Bycina.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 130 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 600,00 zł netto. 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnych nieruchomości 

rolnych, położonych w Bycinie, stanowiących działki nr 785/297, 1885/296 oraz 

2796/296 o łącznej powierzchni 1,7306 ha, a. m. 2, obręb Bycina.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 420 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 5 000,00 zł netto. 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Bycinie, stanowiącej działkę nr 386/19 o pow. 0,3560 ha, a. m. 3, 

obręb Bycina.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 90 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 740,00 zł netto. 
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 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działkę nr 911/241 o pow. 0,5786 ha, 

a. m. 2, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 140 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 2 000,00 zł netto. 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działki nr 830/187 oraz 832/187 o łącznej 

powierzchni 0,1494 ha, a. m. 2, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 40 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 50,00 zł netto. 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działki nr 14 oraz 22/8 o łącznej 

powierzchni 0,4080 ha, a. m. 3, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 100 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 110,00 zł netto. 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działki nr 158/81 oraz 159/81 o łącznej 

powierzchni 0,2740 ha, a. m. 4, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 70 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 80,00 zł netto. 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działkę nr 30 o pow. 0,6190 ha, a. m. 4, 

obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 150 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 160,00 zł netto. 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działkę nr 31 o pow. 0,2050 ha, a. m. 4, 

obręb Łany.  
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Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 50 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 60,00 zł netto. 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnych nieruchomości 

rolnych, położonych w Łanach, stanowiących działki nr 219/37, 220/37 oraz 41 o 

łącznej powierzchni 1,6597 ha, a. m. 4, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 400 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 410,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działkę nr 186/63 o pow. 0,2398 ha, a. m. 4, 

obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 60 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 70,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnych nieruchomości 

rolnych, położonych w Łanach, stanowiących działki nr 64 oraz 66 o łącznej 

powierzchni 0,7600 ha, a. m. 4, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 190 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 200,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działkę nr 226/40 o pow. 0,3052 ha, a. m. 4, 

obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 80 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 90,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działkę nr 232/47 o pow. 0,1800 ha, a. m. 4, 

obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 50 zł netto. 
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Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 60,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnych nieruchomości 

rolnych, położonych w Łanach, stanowiących działki nr 238/51 oraz 240/52 o 

łącznej powierzchni 0,4864 ha, a. m. 4, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 120 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 130,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnych nieruchomości 

rolnych, położonych w Łanach, stanowiących działki nr 130/68, 251/65 oraz 252/67 

o łącznej powierzchni 1,3360 ha, a. m. 4, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 330 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 340,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Łanach, stanowiącej działki nr 258/78 oraz 260/82 o łącznej 

powierzchni 0,8208 ha, a. m. 4, obręb Łany.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 200 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 210,00 zł netto 

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na DZIERŻAWĘ gminnej nieruchomości 

rolnej, położonej w Rudzińcu, stanowiącej część działki nr 71 oraz część działki nr 

261/75 o łącznej powierzchni 1,7616 ha, a. m. 4, obręb Rudziniec.  

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

została ustalona na kwotę 230 zł netto. 

Przetarg zakończył się wynikiem POZYTYWNYM 

Cena osiągnięta w przetargu (stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego) 

wynosi: 240,00 zł netto 

2. W dniu 31 marca 2022 r. zawarto 18 umów dzierżawy gruntów gminnych na cele rolnicze na 

okres 7 lat – umowy zostały zawarte ze zwycięzcami przetargów, które odbyły się w dniach 

28, 29 i 30 marca br. 
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STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

pn.: "Dostawa i montaż kotła na biomasę w Szkole Podstawowej w Kleszczowie" - Kwota 

najkorzystniejszej oferty, a zarazem jedynej złożonej w postępowaniu (295.200,00 zł) 

przekracza wartość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia (178.650,00 zł). 

2. Ogłoszenie postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: 

"Dostawa i montaż kotła na biomasę w Szkole Podstawowej w Kleszczowie" - termin 

składania ofert 21.04.2022 r. 

Panie i Panowie Radni szanowni mieszkańcy Gminy Rudziniec oraz goście odwiedzający 

nasza gminę .  

Przed nami Wielki Tydzień i święta wielkanocne . Składam Wam życzenia  Zdrowych 

, spokojnych  i pełnych nadziei Świat Wielkiej Nocy.  

Tak jak po Wielkim Piątku przychodzi poranek wielkanocny tak niech po czasach 

niepewności i wojny przyjdzie radość i pokój ,  

Niech dobro zwycięży nad złem ,  Wszystkiego Najlepszego  


