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Szanowni Państwo 

przedkładam „Raport o Stanie 

Gminy”, jest to trzeci taki 

dokument opracowany zgodnie 

z wprowadzoną, przed trzema 

laty, nowelizacją Ustawy 

o samorządzie gminnym. Raport 

zawiera, podobnie jak poprzednie dwa, roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, 

programów, polityk, uchwał przyjętych przez Radę Gminy oraz informacje o stanie 

nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, 

a także innych działań podejmowanych na rzecz naszej gminy. Dokument ten, to także 

zapis szczególnego okresu dla samorządu, okresu pracy w dobie wielkiej niepewności. 

to na początku ubiegłego roku wszyscy stanęliśmy w obliczu pandemii Covid - 19. Pomimo 

reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując przyjęte plany 

i strategie dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych nam w dobie 

pandemii. Przed Państwem wiele stron informacji, tabel i wykresów kompleksowo 

obrazujących naszą gminę. Zachęcam do lektury i dyskusji. 

Z wyrazami szacunku  

Piotr Rybka 

Wójt Gminy Rudnik 
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Wstęp 
 

Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. 

to kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Rudnik. Dokument został przygotowany na podstawie twardych 

danych. nie stanowi oceny i brak w nim komentarzy na temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty 

przedstawione w czytelny sposób, tak aby to czytelnik mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego 

samorządu. Raport o Stanie Gminy to swego rozwoju sprawozdanie z pracy w rudnickiej administracji 

publicznej. Zadania samorządu są bardzo szerokie: od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację. 

a suma wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców.  

W poszczególnych działach zawarte zostały informacje o tym, co widoczne dla nas wszystkich na co dzień, ale 

też opisy mniej widocznych, jednak ważnych działań i ich efektów, dzięki, którym zmienia się Gmina Rudnik.  

Niniejszy raport przygotowany jest za rok 2019, zawiera on analizę podstawowych obszarów działalności m.in. 

takich jak.:  

• demografia  

• finanse Gminy  

• działalność gospodarcza  

• oświata  

• inwestycje gminne  

• infrastruktura techniczna – wodociągi, drogi, gospodarka odpadami, itp.  

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie odnośnie do treści raportu oraz tego, co należy umieścić w kolejnych 

jego wydaniach. 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt przedstawia niniejszy 

raport o stanie Gminy Rudnik w roku 2020. 
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ZAGADNIENIA OGÓLNE  

Położenie Gminy 

Gmina Rudnik leży w Kotlinie Raciborskiej, w południowo-zachodniej części województwa śląskiego 

i północno-zachodniej części powiatu raciborskiego, nad rzeką Odrą. Miejscowości położone są 

na pagórkowatym terenie na lewym brzegu Odry . 

 

Rysunek 1. Mapa przedstawiająca położenie Gminy Rudnik 

 

Pod względem administracyjnym gmina należy do powiatu raciborskiego i województwa śląskiego. Od 

zachodniej strony gmina graniczy z województwem opolskim. Siedziba gminy to Rudnik. 

Gmina graniczy z gminą Kuźnią Raciborską od północnego wschodu na linii rzeki Odry oraz od wschodu 

również przez rzekę z gminą Nędza. Od południowego wschodu gmina graniczy z Raciborzem, natomiast od 

południowego zachodu z gminą Pietrowice Wielkie. Od północnego zachodu gmina graniczy 

z gminą Baborów. Od północy gmina graniczy z gminą Polska Cerekiew i gminą Cisek, które należą 

do województwa opolskiego (powiat kędzierzyńsko-kozielski). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Raciborska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_raciborski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_raciborski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudnik_(powiat_raciborski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAnia_Raciborska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Racib%C3%B3rz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pietrowice_Wielkie_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babor%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Cerekiew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cisek_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_k%C4%99dzierzy%C5%84sko-kozielski
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Gmina Rudnik według danych z 2010 r. zajmuje obszar 73,94 km², co stanowiło około 13,59% 

powierzchni powiatu raciborskiego oraz 0,6% powierzchni całego województwa śląskiego. 

 

Rysunek 2. Mapa ukazująca poszczególne miejscowości położone w Gminie Rudnik 

W skład gminy wchodzą: 

• 14 Sołectw: 

Brzeźnica, Czerwięcice, Gamów, Grzegorzowice, Jastrzębie, Lasaki, Ligota 

Książęca, Łubowice, Modzurów, Ponięcice, Rudnik, Sławików, Strzybnik,  

Szonowice 

• Osady: 

Dolędzin 

• Kolonie: 

Gacki 

• Przysiółki: 

Kolonia Strzybnik, Strzybniczek, Sławienko 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_raciborski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%BAnica_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwi%C4%99cice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gam%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorzowice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99bie_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasaki_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ligota_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ca_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ligota_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ca_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ubowice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modzur%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poni%C4%99cice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudnik_(powiat_raciborski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awik%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzybnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szonowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dol%C4%99dzin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gacki_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_Strzybnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzybniczek
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Demografia 
 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców stałych zmniejszyła się o 51 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 4958 osób, w tym 2576 kobiet i 2382 mężczyzn. 

w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 462 osoby, a liczba 

mieszkańców – 467; 

• liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 1505 osób, a liczba mieszkańców 

w wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 1613; 

• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 609, a liczba mieszkańców: 302.  

W 2020 r. urodziło się w gminie Rudnik 40 dzieci, w tym 17 dziewczynek i 23 chłopców, a zmarło 76 osób, 

w tym 40 kobiet i 36 mężczyzn.  

Tabela 1. Liczba mieszkańców naszej gminy w podziale na poszczególne Sołectwa 

MIEJSCOWOŚCI KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Brzeźnica 243 226 

Czerwięcice 64 41 

Dolędzin 7 12 

Gamów 213 212 

Grzegorzowice 302 256 

Jastrzębie 86 67 

Lasaki 79 81 

Ligota Książęca 76 68 

Łubowice 188 154 

Modzurów 182 191 

Ponięcice 109 127 

Rudnik 529 472 

Sławienko 4 4 

Sławików 230 211 

Strzybnik 142 126 

Szonowice 122 134 

Ogółem 2576 2382 
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Gęstość zaludnienia na terenie naszej gminy wynosi 67 osoby/km2. Poniższa tabela przedstawia podział 

ludności według płci i grupy wieku na koniec 2020 roku. 

 

Tabela 2. Podział mieszkańców według płci i grupy wiekowej 

Mężczyźni Wiek Kobiety 

370 0-14 365 

1519 15-59 1570 

493 >60 641 

 

W 2020 roku zameldowano na pobyt stały 64 osoby, a 31 osoby się wymeldowały.  

 

Rada Gminy Rudnik 

 

To organ stanowiący i kontrolny gminy. w drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut gminy, 

statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet JST, wysokość podatków i plany zagospodarowania 

przestrzennego. Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją 

Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat. w naszej radzie zasiada 15 radnych. Rada ma jednego przewodniczącego 

i zastępcę przewodniczącego.  

Stefan Absalon

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

Eugeniusz Kosel

Zastępca Przewodniczącego

Rady Gminy Rudnik

Artur Osak

Przewodniczący Komisji

Związków i Porozumień 
Komunalnych, Mienia 

Komunalnego i Działalności 
Gospodarczej Rolnictwa

Ireneusz Jaśkowski

Przewodniczący 

Rady Gminy Rudnik

Aleksandra Kremzer

Przewodnicząca Komisji

Zdrowia,Oświaty, 
Kultury... 

Mirosław Golijasz 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków 
i Petycji

Krzysztof Badurczyk

Michał Kowacz

Sonia Kowalczuk Gerard Panek Grzegorz Pilich

Edyta Reichel Helga Sekuła Maria Szreder

Barbara Winkler

Rysunek 3. Radni Gminy Rudnik VIII kadencji. 
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W celu usprawnienia pracy Rady powołane zostały również komisje, których zadaniem jest opiniowanie 

uchwał w określonych obszarach jej działalności. Funkcjonują więc: 

• Komisja Związków i Porozumień Komunalnych, Mienia Komunalnego i Działalności Gospodarczej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

• Komisja Rewizyjna 

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 

W 2020 r. odbyło się 11 posiedzeń Sesji Rady Gminy Rudnik, podczas których podjęto 102 uchwały, z czego w 

nadzór prawny 4 uchylił w części a 9 w całości. Wykaz uchwał podjętych w roku 2020 zamieszczone są 

na stronie BIP Urzędu Gminy Rudnik pod zakładką „uchwały”. 

 

Przyjęte programy 
 

W Gminie Rudnik w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty typu programy lub plany: 

1. Program osłonowy Gminy Rudnik „ Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023. 

2. Roczny Program współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 pn.: 

„Program współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok",. 

3. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Rudnik w 2020 roku”. 

4. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020-

2032”. 

5. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”. 

6. „Program Ochrony Środowiska dla gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025”. 

7. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii”. 

8. Roczny plan potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020rok. 

9. Pod koniec 2020 r. rozpoczęto skoordynowane działania związane z opracowaniem nowej strategii dla 

Gminy Rudnik. 

Stopień realizacji powyższych programów znajduje się w opisach poszczególnych referatów i jednostek je 

realizujących. 
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Urząd Gminy Rudnik 
 

Urząd Gminy w Rudniku jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której wójt realizuje zadania 

wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Siedziba Urzędu Gminy 

w Rudniku mieści się przy ul. Kozielskiej 1.  

W urzędzie na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych  było. 28 osób. Większość z tych pracowników piastuje 

stanowiska urzędnicze, legitymując się wyższym wykształceniem. Pracownicy Urzędu Gminy stale podnoszą 

swoje kwalifikacje – czy to podejmując naukę na studiach podyplomowych czy uczestnicząc w szkoleniach, 

seminariach i warsztatach.  

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości prowadzenia różnego typu 

ewidencji w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, współpracę 

z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg 

i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania informacyjne i promocyjne.  

Jesteśmy do Państwa usług. Staramy się być możliwie najbardziej pomocni.  

Wójt Gminy Rudnik w roku 2020 wydał 160 zarządzeń. w samym 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 5745 

pism (3057 pism tradycyjnych, 1065 pism elektronicznych) oraz 1623  faktur, a to nie wszystkie sprawy, 

którymi zajmowaliśmy się w tym czasie. Wiele kwestii poruszanych jest w bezpośrednich rozmowach 

z wójtem czy pracownikami. . Pomimo pandemii Covid-19 Urząd Gminy starał zapewnić  petentom maksimum 

dostępności i bezpieczeństwa, w fazie największego zagrożenia, sprawy można było uregulować 

telefonicznie, mailowo, poprzez epuap oraz skrzynkę podawczą. 

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie www.gmina-rudnik.pl oraz w lokalnych mediach 

i tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw. Zachęcamy także do lektury Biuletynu Informacji 

Publicznej. 

 

Sprawy administracyjne 
 

W 2020 roku:  

1. W referacie Podatków: 

• wydano 2.158 decyzji podatkowych. Wysłano upomnienia w ilości 265 sztuk, z tego przekazano 

80 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Postanowienia w ilości 116 sztuk dotyczyły 

np. zarachowania wpłat lub wszczęcia i zapoznania z materiałami prowadzonego postępowania; 

• wystawiono również 22 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i 32 o powierzchni 

gospodarstwa; 

• wydano 281 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym; 

• ponadto w referacie podatkowym wystawiono około 300 dokumentów dotyczących odpowiedzi 

na różne inne pisma. 

http://www.gmina-rudnik.pl/
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2. W referacie Oświaty wydano:  

• 9 decyzji dotyczących kształcenia młodocianych (finansowane 64 647,95 zł z Funduszu Pracy 

Młodocianych); 

3. W zakresie spraw obywatelskich wydano:  

• 4 decyzje dotyczące postępowań o wymeldowanie/zameldowanie administracyjne; 

• 178 zaświadczeń o zameldowaniu; 

• 1 decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców 

• 283 dowody osobiste 

• Nadano 17 numerów PESEL 

4. Urząd Stanu Cywilnego wydał łącznie: 

• 9 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego; 

• 450 odpisów aktów stanu cywilnego; 

• Zarejestrowano 7 urodzeń, 16 małżeństw, 42 zgonów oraz 5 rozwodów; 

• Umiejscowiono 12 zagranicznych aktów stanu cywilnego 

• Przeniesiono łącznie 348 aktów stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego 

5. W referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji w 2019 roku:  

• wydano 218 wezwań do zapłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; 

• w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydanych zostało 4 decyzje , 93 upomnień oraz 

przekazano 36 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w związku z niedokonaniem 

tychże opłat; 

• w 18 przypadkach wydano postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty; 

• wydano 9 decyzji zwrotu nadpłaty oraz 5 decyzji określających nadpłatę; 

• wydano 65 decyzji dotyczących lokalizacji urządzenia w pasie drogi, opłat za zajęcie pasa, opłat 

rocznych dotyczących zlokalizowanych urządzeń w pasie drogi oraz opłat za lokalizację zjazdu 

z drogi i nie było odwołań dotyczących tych decyzji.  

6. Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury 

W związku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik 

wydano: 

• 105 zaświadczenia; 

• 30 wypisów i wyrysów z planu; 

• 96 postanowień dotyczących uzgodnienia wstępnego projektu podziału z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego; 

• wydano 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.  

• wydano 2 postanowienia i 3 decyzje w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 
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7. W ramach działań związanych z ochroną środowiska prowadzone były 5 postępowań w sprawie ocen 

oddziaływania na środowisko, 6 postępowań w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew 

i krzewów.  

Wydano: 

• 1 decyzję w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; 

• 6 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i/lub krzewów drzew . 

Władający nieruchomościami dokonali 42 zgłoszeń na wycinkę drzew i/lub krzewów 

8. Łącznie wydanych zostało 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 2 decyzji dotyczyły 

jednorazowej sprzedaży alkoholu na terenie Gminy.  

9. W 2020 roku do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie około 41 wniosków o udzielenie informacji publicznej. 

Powyższe dane obrazują tylko część pracy urzędników, gdyż poruszane sprawy i opracowane dokumenty 

trudno byłoby zliczyć. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, wszystkie wnioski 

rozpatrywane są w terminie do 30 dni, jednakże w Urzędzie Gminy w Rudniku w celu zadowolenia 

mieszkańców i jak najlepszej ich obsługi, decyzje i zaświadczenia wydawane są na bieżąco, bez zbędnej 

zwłoki. 

Jednostki Organizacyjne Gminy 
 

W Gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

• Urząd Gminy (aparat wykonawczy) 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy: 

o Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy 

o Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Brzeźnicy 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku: 

o Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku 

o Przedszkole w Szonowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku 

o Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku 

• Szkoła Podstawowa w Grzegorzowicach 

• Szkoła Podstawowa w Szonowicach (prowadzone przez Parafialne Towarzystwo Oświatowe) 

• Szkoła Podstawowa w Gamowie (prowadzone przez Parafialne Towarzystwo Oświatowe) 

• Samorządowe Przedszkole w Gamowie 

• Samorządowe Przedszkole w Grzegorzowicach 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku, filia w Łubowicach. 

• Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 

• SPZLA z ośrodkiem zdrowia w Rudniku, Grzegorzowicach i Szonowicach.  
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Jednostki Pomocnicze Gminy 
 

Zebrania Wiejskie oraz Rad Sołeckich:  

W roku 2020 z powodu pandemii COVID-19 nie  odbyły się  zebrania wiejskie w każdym z 14 Sołectw. 

Udało się zorganizować jedynie 8 sołectwach po 1 spotkaniu. Odbyły się one w miejscowościach: Gamowie, 

Szonowicach, Ligocie Książęcej, Ponięcicach, Modzurowie i Sławikowie. 

Spotkania związane były głównie z podjęciem uchwał w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu 

Sołeckiego na realizację wybranych inwestycji i przedsięwzięć, a także poinformowaniem mieszkańców 

o realizowanych inwestycjach w poszczególnych jednostkach pomocniczych. Dodatkowo Sołtysi przedstawili 

sprawozdania z działalności Rad Sołeckich za ubiegły rok.  

 

FINANSE i INWESTYCJE GMINNE 

Stan lokalnych finansów publicznych 
 

 Skala i różnorodność zadań przekładają się odpowiednio na zmiany w ciągu roku planu dochodów 

i wydatków budżetowych. na 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił 28.557.716,67 zł,  zaś plan 

wydatków 29.872.816,22 zł.  Dochody wykonano w wysokości 29.282.807,14 zł  (w tym: dochody bieżące 

26.830.199,22 zł, dochody majątkowe  2.452.607,92 zł.)  Wydatki wykonano w wysokości 27.303.566,30 zł  

(w tym: wydatki bieżące 23.641.443,30 zł, wydatki majątkowe 3.662.123,00). Planowany deficyt na 31.12.2020 

roku wynosił 1.315.099,55 zł. Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką  w wysokości 

1.979.240,84 zł.    Wydatki majątkowe stanowią 13 % wszystkich wykonanych wydatków. w trakcie 

wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym 

stopniu: wskaźnik wykonania dochodów  102,54 %, wskaźnik wykonania wydatków  91,40 %.  

Przy realizacji wydatków kierowaliśmy się zasadami gospodarności, celowości oraz uzyskiwania jak 

najlepszych efektów przy  jak najniższych nakładach.    

Wykonanie budżetu Gminy Rudnik  za 2020 rok spełnia wymogi art.  242  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych 

wydatków bieżących.    

Spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów przebiegają terminowo,  zgodnie  z obowiązującymi 

harmonogramami. Stan zadłużenia Gminy Rudnik na dzień 31.12.2020 roku wynosi 4.060.193,30 zł (bez 

leasingu zaciągniętego przez zakład budżetowy)  i 4.145.230,32 zł (łącznie z leasingiem zaciągniętym przez  

zakład budżetowy).  

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Rudnik za rok 2020, zaś 

informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze. 
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Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 906,17 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosiły 5 506,97 zł. Stan liczba ludności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4958. 

 

ANALIZA FINANSOWA, PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE 

Dla celów analizy finansowej przyjęto czasookres 5 pełnych lat to jest od 2016 r. do końca  2020 r.  

Informacje na temat kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych gminy Rudnik: dochodów, 

wydatków, wyniku budżetu czy nadwyżki operacyjnej w analizowanych okresie, to jest w latach 2016-2020 , 

zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 3.Podstawowe wielkości budżetowe za lata 2015-2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

dochody 21 180 519,22 zł 21 483 549,28 zł 21 345 728,51 zł 28 347 471,58 zł 29.282.807,14 zł   

wydatki 19 663 025,38 zł 20 837 820,02 zł 22 896 007,80 zł 30 078 122,54 zł 27.303.566,30 zł 

wynik 1 517 493,84 zł 645 729,26 zł -1 550 279,29 zł -1 730 650,96 zł 1.979.240,84 zł 

 

 

Wskaźnik dochodów podatkowych można uznać za miernik samodzielności finansowej gminny. Zgodnie 

z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik dochodów podatkowych na jednego 

mieszkańca w gminie (tzw. wskaźnik G) oblicza się w oparciu o: 

1. Podatki należne gminie (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; 

podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych; podatek od osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej); 

2. Udział w podatkach wspólnych - podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); 

3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),  dzieląc uzyskaną sumę przez 

liczbę mieszkańców gminy. 

Polityka finansowa Gminy realizowana jest w oparciu o uchwalaną corocznie przez Radę Gminy 

Rudnik uchwałę budżetową, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Projekt 

uchwały budżetowej przygotowuje Wójt we współpracy ze Skarbnikiem i pracownikami poszczególnych 

wydziałów Urzędu Gminy. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały budżetowej obrazującej wydatki majątkowe.  

Budżet  gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XIII/113/2019 z 19 grudnia 

2019 r. Charakterystykę podstawowych kategorii budżetu – planu pierwotnego, planu po zmianach oraz 

wykonania przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4. Charakterystyka podstawowych kategorii budżetu na rok 2020. 

 plan 

pierwotny 

kwota 

zmiany 

plan 

po zmianach 

wykonanie 

planu  

% 

realizacji 

dochody 25 859 022,00 2 698 694,67 28 557 716,67 29 282 807,14 102,54% 

przychody 764 104,31 1 075 841,41 1 839 945,72 2 314 688,48 125,8% 

razem 26 623 126,31 3 774 536,08 30 397 662,39 33 739 049,44 110,99% 

      

wydatki  26 073 722,31 3 799 093,91 29 872 816,22 27 303 566,30 91,40% 

rozchody 549 404,00 -24 557,83 524 846,17 524 846,17 100% 

razem 26 623 126,31 3 774 536,08 30 397 662,39 27 930 467,85 91,88% 

  

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu  po stronie wydatków zwiększył 

się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3.799.093,91 zł, plan dochodów zwiększył się o 2.698.694,67 

zł.  

Zmiany dokonane były między innymi: w związku wprowadzeniem nowych zadań, zwiększeniem nakładów 

na projekty po otrzymaniu dofinansowania, zmniejszeniem nakładów w związku z oszczędnościami 

po przetargu.  

 

Tabela 5. Zmiany budżetowe w roku 2020. 

Lp. Nazwa zadania (wydatki)  zmiana 

1 Zwiększenie nakładów na drogę transportu rolnego Brzeźnica- Ligota 199.000,00 

2 Zwiększenie nakładów na projekt  termomodernizacja budynków mieszkalnych 

w Jastrzębiu i Sławikowie   

325.426,00 

3 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników  588.972,00 

4 Przebudowa  wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Rudniku w celu 

przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne 

w Rudniku   

774.600,00 

5 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych  -284.000,00 

6 Zwiększenie nakładów na projekt  termomodernizacja budynków OSP Gamów, 

Ośrodek Zdrowia w Szonowicach, świetlica w Grzegorzowicach  

406.800,00 

7 Projekt „Zdalna szkoła”   104.999,50 

   

Pozostałe zmiany wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji 

celowych na realizację zadań zleconych (głównie z zakresu pomocy rodzinie i opieki społecznej) oraz 

zwiększeń na realizację zadań o niższej wartości.  
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WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RUDNIK 

  

Plan i realizację dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 6. Plan i realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 

 plan 

pierwotny 

kwota 

zmiany 

plan 

po zmianach 

wykonanie 

planu 

% 

realizacji 

dochody bieżące 24 861 342,00 1 684 820,74 26 546 162,74 26 830 199,22 101,07% 

dochody majątkowe 997 680,00 1 013 873,93 2 011 553,93 2 452 607,92 121,93% 

razem 25 859 022,00 2 698 694,67 28 557 716,67 29 282 807,14 102,54% 

      

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem lub powyżej planu 

po zmianach. 

 

Plan dochodów w podziale na podstawowe kategorie przedstawia poniższa tabela i wykres. 

 

Tabela 7. Plan dochodów w podziale na podstawowe kategorie. 

Źródło dochodów plan po zmianach wykonanie % wykonania udział % 

1 3 4   

udziały w podatkach od osób 

fizycznych i prawnych 

3 317 745,00 3 227 978,63 97% 11% 

subwencje 10 227 122,00 10 227 122,00 100% 35% 

dotacje 8 591 269,67 8 515 888,80 99% 29% 

dochody własne, w tym: 6 421 580,00 7 311 817,71 114% 25% 

wpływy z podatków i opłat 4 445 904,00 4 441 501,95 100% 15% 

środki unijne i inne zagraniczne 1 338 859,00 1 824 566,61 136% 6% 

pozostałe dochody 636 817,00 1 045 749,15 164% 4% 

Razem 28 557 716,67 29 282 807,14 103% 100% 

 

 

Jak wynika z wcześniejszej tabeli dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Niższym wykonanie 

mamy w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 97 %. Do pełnego wykonania  udziałów 

w podatku dochodowym od osób fizycznych zabrakło 94.453,00 zł.  

Dodatkowo w  zakresie dochodów uzyskano dofinansowanie z Funduszu Inwestycji samorządowych  

(531.377 zł) zwrot podatku akcyzowego dla rolników  (588.972,00 zł), dofinansowanie do drogi transportu 

rolnego Brzeźnica – Ligota  wprowadzenie zaliczek ze środków UE na realizację projektów,  zwrot z projektu 

kanalizacja sanitarna w Jastrzębiu (256.000 zł) .   
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Wykres 1. Udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. 

 

Wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. 

Największy udział wykazują subwencje, które 2020 roku  zrealizowały się w wysokości 10 227.122,00 zł. 

Następnie  dotacje, które 2020 roku zrealizowały się w wysokości 8.515.888,80 zł. Kolejno największą grupę 

stanowią  wpływy z podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środki unijne 

i pozostałe dochody. na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy 

uzależniony jest głównej mierze od wysokości subwencji i dotacji.  

 

WYKONANIE WYDATKÓW  BUDŻETU GMINY RUDNIK  

Plan i realizację wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela i wykres. 

Tabela 8. Plan i realizację wydatków w podziale na bieżące i majątkowe. 

 plan 

pierwotny 

kwota 

zmiany 

plan 

po zmianach 

wykonanie 

planu 

% 

realizacji 

wydatki bieżące 23 760 054,31 2 010 110,08 25 770 164,39 23 641 443,30 91,74% 

wydatki majątkowe 2 313 668,00 1 788 983,83 4 102 651,83 3 662 123,00 89,26% 

razem 26 073 722,31 3 799 093,91 29 872 816,22 27 303 566,30 91,40% 

 

 

udziały w podatkach od osób.  
fizycznych i prawnych 

11% 

subwencje 
35% 

dotacje 
29% 

wpływy z podatków i opłat 
15% 

środki unijne i inne zagraniczne 
6% 

pozostałe dochody 
4% 

Inne 
25% 
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Wykres 2. Udział w zrealizowanych wydatkach. 

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu zrealizowane wydatki bieżące stanowią 87 % ogółu 

wydatków, zaś wydatki majątkowe 13 % ogółu wydatków.  

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków za 2020 r. – w podziale 

na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. 

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków za 2020 r. 

dział plan pierwotny plan 
po zmianach 

wykonanie 
planu 

% wykonania udział  % 

Rolnictwo i łowiectwo 100 600,00 759 572,27 693 363,83 91,3% 2,5% 

Transport i łączność 733 668,00 1 280 268,91 1 162 645,49 90,8% 4,3% 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

122 900,00 564 016,00 503 355,27 89,2% 1,9% 

Działalność usługowa 6 200,00 26 200,00 10 725,90 40,9% 0,1% 

Administracja publiczna 2 886 413,00 2 989 259,42 2 578 496,28 86,3% 10,0% 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej 

2 000,00 49 509,00 49 509,00 100,0% 0,2% 

Obrona narodowa 300,00 300,00 294,87 98,3% 0,0% 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciw pożarowa 

241 550,00 263 550,00 153 150,04 58,1% 0,9% 

Obsługa długu 
publicznego 

230 000,00 230 000,00 71 410,52 31,0% 0,8% 

Różne rozliczenia 390 000,00 148 992,00 0,00 0,0% 0,5% 

Oświata i wychowanie 10 456 495,28 11 627 450,44 10 942 006,72 94,1% 38,9% 

Ochrona zdrowia 49 000,00 94 074,03 60 578,61 64,4% 0,3% 

Pomoc społeczna 806 819,00 935 542,00 822 902,76 88,0% 3,1% 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

274 012,00 300 275,00 235 892,36 78,6% 1,0% 

Rodzina 6 398 445,00 6 680 105,00 6 664 571,42 99,8% 22,4% 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

2 640 951,06 3 224 360,67 2 853 778,32 88,5% 10,8% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

536 968,97 469 941,48 364 781,35 77,6% 1,6% 

Kultura fizyczna i sport 197 400,00 229 400,00 136 103,56 59,3% 0,8% 

Razem 26 073 722,31 29 872 816,22 27 303 566,30 91,4% 100,0% 

 

13%

87%

Udział w zrealizowanych wydatkach

wydatki majątkowe

wydatki bieżące
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Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano i wykonano największe 

wydatki to „Oświata i wychowanie”. na ten cel wydatkowano prawie 39 % wszystkich wydatków w 2020 r.  

Drugie  miejsce wśród wydatków zajmują połączone działy 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina  razem 25,5 % 

w ogólnej strukturze wydatków. Kolejnym istotnym działem jest „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  - to 10,8 % w ogólnej strukturze wydatków.  

 

PRZYCHODY i ROZCHODY 

 

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2020 roku -  pierwotnie 

zaplanowano na poziomie 764.104,31 zł. po zmianach plan wynosi 1.839.945,72 zł. Wykonanie za 2020 r. 

wyniosło  2.314.668,48 zł  co stanowi 126 % planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa 

tabela: 

Tabela 10. Szczegółowy wykaz przychodów. 

tytuł przychodu plan 

pierwotny 

plan 

po zmianach 

wykonanie % 

wykonania 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust.2 pkt 6 ustawy 

0,00 1 559 448,62 2 034 

191,38 

130% 

Nadwyżki z lat ubiegłych * Gmina Rudnik 

nie posiada nadwyżki, w tej pozycji wpisano 

sumę §905 

i § 906 zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS 

0,00 64 498,41 64 498,41 100% 

Pożyczka na „Budowę kanalizacji  

w Jastrzębiu” (WFOŚiGW) - według 

pierwotnego planu miała być uruchomiona 

w 2019 roku, faktycznie została uruchomiona 

w 2020 roku) 

0,00 215 998,69 215 998,69 100% 

kredyty na pokrycie deficytu i spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

764 104,31 0,00 0,00  

RAZEM 764 104,31 1 839 945,72 2 314 

688,48 

126% 

Pierwotny plan zakładał zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań w kwocie 764.104,31 zł. Faktycznie w 2020 r. została zaciągnięta pożyczka z WFOŚIGW w kwocie 

215.998,69 zł na „Budowę kanalizacji  sanitarnej w sołectwie Jastrzębie” – według pierwotnego planu miała 

ona być uruchomiona w 2019 roku. Zmiany te wprowadzono dzięki możliwości zaangażowania tzw. wolnych 

środków pozostałych z rozliczenia poprzedniego roku.   

W dniu 22.10.2020 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie leasingowe w kwocie 115.878,00 zł   przed zakład 

budżetowy – Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na minikoparkę gąsienicową Bobcat 

E19. Wprowadzono do  WPF Uchwałą nr XX/186/2020 Rady Gminy z dnia 29 września 2020 roku . Zaciągnięcie 

leasingu przez zakład budżetowy nie jest ujmowane w przychodach budżetu gminy. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami zobowiązanie leasingowe jest doliczane do wysokości zadłużenia Gminy 

Rudnik. 
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Rozchody  - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  pierwotnie zaplanowano na poziomie 

549.404,00 zł. po zmianach plan wynosi 524.846,17 zł. Wykonanie za 2020 r. wyniosło 524.846,17 zł. co 

stanowi 100% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 11. Wykaz przychodów za rok 2020. 

tytuł rozchodu plan 

pierwotny 

plan 

po zmianach 

wykonanie % 

wykonania 

kredyt na remonty dróg gminnych (BGK 

zaciągnięty w 2018 roku) 

20 004,00 20 004,00 20 004,00 100% 

kredyt na budowę kanalizacji i inwestycje 

drogowe 

w Jastrzębiu (zaciągnięty w 2019 roku) 

184 440,00 184 440,00 184 440,00 100% 

pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji 

w Jastrzębiu -  według pierwotnego planu 

miała być uruchomiona w 2019 roku, 

faktycznie została uruchomiona w 2020 roku) 

41 600,00 17 042,17 17 042,17 100% 

kredyt na remonty i modernizacje dróg 

gminnych (zaciągnięty w 2011 roku)  

139 920,00 139 920,00 139 920,00 100% 

kredyt na budowę sali gimnastycznej 

w Grzegorzowicach (zaciągnięty w 2012 roku) 

130 000,00 130 000,00 130 000,00 100% 

pożyczka z WFOŚiGW na modernizację 

kotłowni ZSO Rudnik (zaciągnięta w 2018 

roku) 

16 340,00 16 340,00 16 340,00 100% 

pożyczka z WFOŚIGW na termomodernizację 

budynku świetlicy i OSP Modzurów 

(zaciągnięta w 2019 roku) 

17 100,00 17 100,00 17 100,00 100% 

RAZEM 549 404,00 524 846,17 524 846,17 100% 

 

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się  zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec 

2020 r. wynosi 4.060.193,30 zł (bez leasingu ZWIUK) i 4.145.230,32 zł (łącznie z leasingiem zaciągniętym 

przez ZWIUK). Niższa  planowana spłata zobowiązań po zmianach w stosunku do pierwotnego planu jest 

związana z uruchomieniem pożyczki z WFOŚIGW w kwocie 215.998,69 zł  na budowę kanalizacji w Jastrzębiu 

w 2020 roku, a według pierwotnego planu miała być zaciągnięta w 2019 roku. na dzień 31.12.2020 roku 

spełnione są wskaźniki zadłużenia dotyczące jednostek samorządu terytorialnego.  

Zobowiązanie leasingowe jest doliczane do wysokości zadłużenia Gminy Rudnik, jednak nie ujęto spłat 

w rozchodach, gdyż jest spłacany ze środków zakładu budżetowego, a nie ze środków  budżetu gminy.  

Najważniejsze kierunki wydatków wg działów w 2020 roku  w gminie przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 3. Najważniejsze kierunki wydatków wg działów w roku 2020 w gminie Rudnik. 

 

STAN ZADŁUŻENIA GMINY RUDNIK  

Przedstawiono wartość zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek. 

 

Tabela 12. Zobowiązania gminy Rudnik w latach 2016 - 2020. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

zadłużenie ogółem  2 502 892,57 1 749 603,57 3 092 494,29 4 369 040,78 4 145 230,32  

w tym:           

kredyty i pożyczki  2 502 892,57 1 749 603,57 3 092 494,29 4 369 040,78 4 060 193,30  
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Wykres 4. Zobowiązania gminy Rudnik w latach 2016 - 2020. 

 

Poziom zadłużenia ocenia się wg wskaźnika długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

Najkrócej definiując, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powinna zabezpieczać 

obsługę istniejącego długu.  Zgodnie z informacją przedstawioną przez Gminę w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata2020 -2033 wskaźnik długu mieści się w dopuszczalnych limitach. w 2018,  2019 i 2020 roku 

wzrósł poziom zadłużenia i aby bezpiecznie prowadzić gospodarkę finansową należy ograniczyć 

do zaciąganie zobowiązań w następnych latach.  

 

KOSZTY ZWIĄZANE z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 

Na podstawie  art. 15qc Ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) miał prawo wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 

art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz dochody z opłat określonych w art. 111 tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem 

COVID–19. Ze środków alkoholowych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wykorzystano 

25.414,36 zł głównie na zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, termometrów do jednostek oświatowych oraz 

środków dezynfekujących i innych  środków ochrony osobistej urzędu i jednostek organizacyjnych. 
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INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH i UNIJNYCH 

 

Budżet Gminy Rudnik na 2020 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań 

inwestycyjnych. Wiele zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych zarówno 

krajowych jak i unijnych. 

Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych: 
 

1. Wzmocnienie /zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach - wzmocnienie płytami 

betonowymi skarpy na długości 45,0 mb i na wysokość 3,0 mb. - koszt robót: 77.238,00 zł. - 

wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leon Burdzik -Pawłów  

2. Remont drogi- ułożenie dywanika asfaltowego na drodze przy kościele w Czerwięcicach - 

regulacja podłoża i ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej przy kościele 

w Czerwięcicach na długości 100 mb. - koszt robót: 30.000,00 zł. - wykonawca: Robert Białdyga 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom – Jaryszów 

3. Modernizacja powiatowej drogi transportu rolnego w Czerwięcicach na długości 456,0 mb. - 

podłoże z kamienia łamanego gr. 20 cm. i dywanik asfaltowy 5+3 cm., pobocza 2 x 0,5 m. - koszt 

robót: 138.990,00 zł. w tym partycypacja Gminy Rudnik 29.643,00zł. - wykonawca: Robert Białdyga 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom – Jaryszów 

4. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej - ulica Polna w Łubowicach - wykonanie podbudowy 

z kamienia o gr. 20 cm. i nawierzchni z kostki betonowej na długości 87,0 mb i o szerokości 3,0 mb. - 

koszt robót: 42.000,00 zł - wykonawca: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 

5. Przebudowa ulicy Wiosennej w Szonowicach - wykonanie poszerzenia drogi z kostki betonowej 

o gr. 8 cm na długości 124,00 mb, o powierzchni 304,0 m2 na podłożu z kamienia naturalnego, - 

koszt robót: 50.000 zł. - wykonawca: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 

6. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej – ul. Odrzańska w Grzegorzowicach - wykonanie drogi 

betonowej o gr. 20 cm. szerokości 3,0 mb. i długości 131,0 mb na podbudowie z kruszywa 

naturalnego, - koszt robót: 68.526,29 zł. - wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leon 

Burdzik -Pawłów 

7. Modernizacja drogi transportu rolnego Brzeźnica – Ligota Książęca - wykonanie nawierzchni 

asfaltowej 5+3 cm. na 20 cm podbudowie z kamienia łamanego, oraz poboczy z kamienia 2 x 0.5 mb. 

Długość modernizowanej drogi 534,00 mb. - koszt robót: 230.010,00 zł. w tym dofinansowanie 

z Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych w wysokości 133.000,00 zł. - wykonawca: Robert Białdyga 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transkom – Jaryszów 
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8. Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego Rudnik – Strzybniczek - utwardzenie grysem 

kamiennym drogi na długości 2100 mb. - koszt robót: 30.000,00 zł. - wykonawca: Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Leon Burdzik -Pawłów 

9. Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego w Grzegorzowicach - wykonanie podbudowy 

z kamienia naturalnego i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na długości 40,0 mb. - koszt 

robót: 20.000,00 zł. - wykonawca: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 

10. Remont nawierzchni drogi gminnej w Ponięcicach – ul .Łąkowa - wykonanie wzmocnienia 

podłoża i podbudowy z kamienia naturalnego oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

na długości 40,0 mb. - koszt robót: 30.000,00 zł. - wykonawca: Zakład Wodociągów i Usług 

Komunalnych w Rudniku 

11. Malowanie elewacji świetlic wiejskich - malowanie elewacji GCI w Rudniku i świetlicy wiejskiej 

w Czerwięcicach - koszt robót: 6.000,00 zł. - wykonawca: BUG-DOM Andrzej Bugdoł 

12. Wykonanie chodnika przy ul. Nadodrzańskiej w Lasakach - wykonanie nawierzchni chodnika 

z kostki betonowej o długości 215,0 mb. i szer. 1,0 mb. - koszt robót: 28.725,00 zł. - wykonawca: 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 

13. Wykonanie drogi do kościoła w Sławikowie - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

na długości 56,0 mb. - koszt robót ( bez kostki); 12.000,00 zł. - wykonawca: Zakład Wodociągów 

i Usług Komunalnych w Rudniku 

14. Modernizacja dróg transportu rolnego w Grzegorzowicach - wykonanie remontu dróg 

w Grzegorzowicach między ulicami Łąkowa i Odrzańska - koszt robót: 21.885,00 zł. - wykonawca: 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 

15. Przebudowa wraz z rozbudową szkoły w Rudniku na dwuoddziałowe przedszkole - adaptacja 

parteru szkoły i dobudowa kubatury w celu utworzenia warunków dla funkcjonowania 

dwuoddziałowego przedszkola - koszt robót: 823.743,14 zł. ( złożono wniosek do Prezesa Rady 

Ministrów o dofinansowanie zadania w wysokości 50% kosztów budowy) - wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o. 

16. Opracowanie koncepcji na zbiorniki retencyjne - opracowano analizy hydrologiczne i koncepcje 

budowy trzech zbiorników przeciwpowodziowych (suchych) - 2 w Jastrzębiu i 1 w Gamowie - koszt 

opracowania: 30.000,00zł. - wykonawca: Integrated Engineering sp. z o.o. – Raszyn 

17. Wykonanie parkingu przy budynku SPZLA w Rudniku - utwardzenie kostką brukową parkingu za 

budynkiem przychodni lekarskiej w Rudniku - koszt robót: 57.000,00 zł. - zadanie współfinansowane 

przez SPZLA w Rudniku- wykonawca: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 

18. Roboty remontowe na ulicy Wyzwolenia w Modzurowie - wykonanie odcinka kanalizacji 

deszczowej zamkniętej i pas drogi betonowej - koszt robót: 13.000,00 zł. - wykonawca: Zakład 

Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 
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19. Modernizacja nawierzchni drogi DW 421 w Sławikowie - roboty polegające na sfrezowaniu 

zniszczonej nawierzchni asfaltowej i położeniu nowego dywanika asfaltowego na długości 990 mb 

od granicy z woj. opolskim i utwardzeniu poboczy destruktem asfaltowym realizuje na mocy 

porozumienia z Marszałkiem Województwa Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Koszt 

modernizacji 305 209,86 zł finansowany przez Powiat Raciborski oraz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego. 

20. Remont Dachu na budynku ZWiUK, GOPS, GBP w Rudniku - koszt robót: 50.000,00 zł - 

wykonawca: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 

21. Malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy - koszt robót: 23.153,0700 zł - wykonawca: BUG-DOM 

Andrzej Bugdoł 

22. Oświetlenie PGR w Rudniku - koszt montażu 3 punktów: 22.144,74 zł. 

23. Modernizacja terenów zielonych w centrum wsi oraz przebudowa infrastruktury parkingowej 

UG w Rudniku. w ramach zadania wykonano miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, 

odpowiednio wyprofilowano chodnik przed rampą, pomalowano balustrady rampy oraz 

poprawiono estetykę miejsca poprzez wprowadzenie małej architektury i wykonanie nasadzeń 

ozdobnych. Całość po modernizacji stała się spójna, funkcjonalna i jednocześnie nabrała 

reprezentacyjnego charakteru. z okazji obchodów stulecia wybuchu II Powstania Śląskiego, a także 

w celu upamiętnienia uczestnictwa mieszkańców Gminy w tych historycznych wydarzeniach przy 

wejściu do Urzędu Gminy postawiono maszty z datami 3 powstań. Koszty całkowite realizacji 

zadania (zł) 40 685,74 zł. Własne środki finansowe gminy przeznaczone na realizację zadania to 25 

685,74 zł. Wysokość otrzymanej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Śląskiego 

na realizację zadania 15 000,00 zł. 

24. Doposażenie placu zabaw i centrum rekreacji o karuzelę i zewnętrzny stół betonowy do tenisa 

stołowego w Strzybniku. w ramach zadania doposażono plac zabaw zlokalizowany w centrum 

sołectwa Strzybnik w celu utworzenia miejsca rekreacyjno – sportowego dostępnego dla wszystkich 

grup wiekowych lokalnej społeczności. Zamontowano karuzelę oraz stół do ping – ponga (tenisa 

stołowego). Nowe urządzenia przeznaczone dla różnych grup wiekowych umożliwią integrację 

społeczną. Ponadto ze względu na obchody 100 – lecia Powstań Śląskich upamiętniono 

mieszkańców Gminy Rudnik biorących w nich czynny udział. Zamontowano na elewacji frontowej 

świetlicy zlokalizowanej tuż obok wyżej wspomnianego placu zabaw (na tej samej działce) tablicę 

upamiętniającą. Wspomniano na niej o lokalnych bohaterach: biskupie polowym Józefie Gawlinie 

pochodzącym ze Strzybnika oraz majorze Janie Wyglenda pochodzącym z Brzeźnicy. Koszty 

całkowite realizacji zadania 13 562,90 zł. Własne środki finansowe gminy przeznaczone na realizację 

zadania to 7 537,90 zł. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej ze środków budżetu Woj. 

Śląskiego na realizację zadania 6025,00 zł. 
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Projekty zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych: 
1. Termomodernizacja 3 budynków publicznych: 

• OSP Gamów -docieplenie ścian i dachu; 

• SPZLA Szonowice - docieplenie ścian Informacje o inwestycjach i remontach 

fundamentowych oraz parteru i piętra; 

• Świetlica Wiejska w Grzegorzowicach – docieplenie ścian i dachu. 

Koszt robót: 516.709,95 zł, w tym dofinansowanie środkami finansowymi UE: 231.697,14 zł. 

Wykonawca: Sztukateria Gerard Fitzon – Sławików 

2. Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych: 

• budynek mieszkalny w Sławikowie ul. Parkowa – docieplenie stropu nad i piętrem 

oraz ścian fundamentowych i nadziemia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

• budynek mieszkalny w Jastrzębiu ul. Raciborska – docieplenie dachu i ścian 

nadziemia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej. 

Koszt robót: 646.570,64 zł, w tym dofinansowanie środkami finansowymi UE: 446.817,00 zł. 

Wykonawca: Sztukateria Gerard Fitzon – Sławików 

3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK: zadanie wieloletnie -

zakończenie w 2021 roku. Budowa, wyposażenie w kontenery i kampania edukacyjno -

informacyjna, - koszt projektu: 1.277.907,08 zł w tym dofinansowanie środkami finansowymi 

UE: 1.086.221,02 zł. Wykonawca: Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda, Kietrz 

4. Otrzymanie dofinansowania środkami finansowymi UE zadania p.n.: - „Likwidacja azbestu 

w Gminie Rudnik”. w wyniku otwartego naboru do udziału w projekcie zgłosiło się blisko 71 

gospodarstw domowych, w tym: - 46 obiektów to budynki gospodarcze, gdzie połacie 

dachowe zawierają wyroby azbestowe, 11 obiektów to budynki mieszkalne, gdzie połacie 

dachowe zawierają wyroby azbestowe, 14 obiektów to posesje mieszkańców, na których 

składowany jest azbest. Koszt zadania 1.047.368,42 zł. w tym dofinansowanie środkami 

finansowymi UE: 995.000,00 zł. Ze względu na pandemię podpisanie umowy oraz  realizacje 

programu przesunięto na rok 2021. 

5. Montaż 10 instalacji do produkcji energii elektrycznej na budynkach użyteczności 

publicznej. Instalacje zamontowano na następujących budynkach stanowiących własność 

Gminy Rudnik:  

• Urząd Gminy Rudnik; 

• Budynek biurowo-mieszkalny – ZWiUK; 

• Budynek biurowo-mieszkalny – GOPS; 

• Sala gimnastyczna przy SP w Rudniku; 
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• Szkoła Podstawowa w Rudniku; 

• Sala gimnastyczna przy SP w Grzegorzowicach; 

• Szkoła Podstawowa w Grzegorzowicach; 

• Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy; 

• SPZLA w Rudniku; 

• SPZLA w Łubowicach. 

Łączna moc instalacji wynosi 145,86 kWp, zamontowano 442 moduły o mocy 330 Wp każdy. 

Planowany uzysk roczny energii elektrycznej wynosi 136 779 kWh. Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych: 106,8244 tony równoważnika CO2 , a stopień redukcji PM 10 o 0,005333 

tony/rok. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 708 795,84 zł, wsparcie środkami 

wspólnotowymi 489 002,27 zł. - wykonawca: Firma EN SOL Racibórz. 

4. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "ERASMUS+" SP Grzegorzowice 

75. 580,38 zł – projekt do realizacji w latach 2019-2021, do końca 2020 roku wydatkowano 12 656,00 zł; 

5. „Razem możemy więcej” projekt realizowany przez SP Grzegorzowice w latach 2019-2021 - wartość 

wydatków w 2020 roku (11.666,25 zł) z dofinansowaniem z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 

Silesia. 

 

6. W 2020 roku wpłynęły zaliczki w wysokości 80 % na rozpoczęcie realizacji projektu "Erasmus+" ZSP 

Brzeźnica - Our Innovative to Learning 89.701,67 zł 80 % oraz na rozpoczęcie realizacji projektu Erasmus 

+ SP Grzegorzowice "W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów …" kwota 39.143,66 

zł. nie została rozpoczęta realizacja żadnego z projektów. Łączna kwota do wyłączenia to 128.845,33 zł - 

wykazane jako dochód w 80195 § 2701. 

 

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 oraz przyjętymi w „Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 …”  

Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne jako pracodawcy zatrudniający poniżej 50 osób wystąpiły 

o częściowe zwolnienie ze składek ZUS za okres III-V/2020 w zakresie wynagrodzeń od zatrudnianych 

pracowników.  Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, na podstawie w/w Ustawy Urząd Gminy oraz 

jednostki organizacyjne otrzymały pomoc publiczną w łącznej wysokości  346.028,19  zł.  

 

Po raz pierwszy w 2019 roku udzielono pomocy finansowej  dla Powiatu Raciborskiego na organizację 

przewozów pasażerskich w wysokości 194.396,41 zł. w 2020 roku wartość pomocy finansowej  dla Powiatu 

Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich wyniosła 212.957,66 zł. 

W 2020 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na modernizację drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w Czerwięcicach, zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów 
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Rolnych całkowita wartość zadania 138.990,00 zł (w tym: dofinansowanie  z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych 83.394,00 zł, wkład Starostwa Powiatowego 25.953,00 zł, wkład własny z budżetu gminy Rudnik  

29.643,00 zł).  Ze środków  Województwa Śląskiego zmodernizowano fragment nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.    

Pozyskano z zasobów Straży Granicznej 2 samochody Skoda Super B (rok produkcji  2007) wykorzystywano 

jako samochód służbowy w Urzędzie Gminy oraz FORD Transit VAN  rok produkcji 2009 osobowy 

wykorzystywany przez Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku.   

 

Przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych sołectwach finansowane 
z gminnego budżetu, funduszu sołeckiego lub innych źródeł 
 

W 2020 ROKU ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

• BRZEŹNICA - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 27.694,17 zł. Zrealizowane zadania:  

zmodernizowano drogę transportu rolnego Brzeźnica – Ligota, wykonano remont schodów terenowych 

i remont budynku gminnego, zakupiono kruszywo wykorzystane na modernizację ul. Leśnej. Prócz tego 

zakupiono kosiarkę, opryskiwacz, narzędzia ogrodnicze, zakupiono i posadzono rośliny na skwerze oraz 

wykonano inne drobne remonty i doposażenie placów zabaw.      

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz 

Sołecki 

wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Remont chodów terenowych i budynku 

gminnego 

5 000,00 zł   

Zakup kruszywa z przeznaczeniem 

na modernizacją drogi gminnej ul. Leśnej 1a-

1d 

15 000,00 zł   

Kosiarka spalinowa, opryskiwacz, grabie 3 028,00 zł   

Agro tkanina 686,00 zł   

Tuja szmaragd – 50 szt. 1 000,00 zł   

Kruszywo 90-125 mm na skwer 1 500,00 zł   

Wymiana i zakup pisaku w piaskownicy 500,00 zł   

Tablica do koszykówki 978,00 zł   

Modernizacja drogi transportu rolnego 

Brzeźnica - Ligota 

 115 543,10 zł 133 000,00 zł 

SUMA 27 694,17 zł 115 543,10 zł 133 000,00 zł 
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• CZERWIĘCICE - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 12.349,01 zł. Zrealizowane zadania: 

przeznaczono Fundusz sołecki na utrzymanie terenów i nasadzenia oraz zabezpieczenie skarpy przy 
kaplicy.  

 

 

• GAMÓW + SŁAWIENKO- Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 26.074,62 zł. Zrealizowane 

zadania: 

zakupiono kręgi betonowe z przeznaczeniem na roboty ziemne i budowlane oraz na projekt hali 

wielofunkcyjnej. 

 

 

 

  KOSZT 

   

ZADANIE Fundusz 

Sołecki 

wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Zakup materiałów – benzyna PB 95 361,28 zł   

Jałowiec – 197 szt. na zabezpieczenie 

skarpy 

1 996,00 zł   

Iglaki – 88 szt. 1 000,00 zł   

Kruszywo granitowe 8-16mm 642,72 zł   

Grys 4-16mm 295,20 zł   

Agro tkanina 232,50 zł   

Zakup rury, trójnik i mufa PVC 152,51 zł   

Zabezpieczenie skarpy przy kościele 7 668,00 zł 69 569,20 zł  

Remont drogi- ułożenie dywanika 

asfaltowego na drodze przy kościele 

w Czerwięcicach (długość 100mb) 

 30 000,00 zł  

„Przebudowa drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych – droga powiatowa nr 

3519S w Czerwięcicach (445,0 mb długości  

i 3,0 mb szerokości, nawierzchnia asfaltowa 8 cm) 

 29 643,00 zł 109 347,00 zł 

SUMA 12 349,01 zł 129 212,00 zł 109 347,00 zł 
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• GRZEGORZOWICE - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 30.690,32 zł. Zrealizowane zadania: 

wykonano roboty na drogach tego sołectwa, wymieniono poszycie dachowe na altance przy placu zabaw 
oraz wykonano niezbędne nasadzenia i naprawy placu zabaw.  

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz 

Sołecki 

wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Remont 

 i modernizacja dróg transportu rolnego 

(wykonano utwardzenie kamieniem ok. 2,0 km) 

21 885,50 zł   

Wymiana poszycia dachowego na altance – plac 

zabaw 

3 000,00 zł   

Zakup materiałów – benzyna PB 95 111,22 zł   

Zakup akumulatora do traktora-kosiarki 256,50   

Zakup materiałów - Kłódka 16,98   

Naprawa placu zabaw i utrzymanie terenów 

zielonych 

4 805,62 zł   

Geodezyjna inwentaryzacja placu zabaw 615,00 zł   

Darowizna Rady Rodziców SP Grzegorzowice 

na rozbudowę sali informatycznej 

  6 100,00 zł 

Modernizacja ul. Odrzańskiej (Wykonano 2 

odcinki drogi o nawierzchni z betonu C25/30 

 73 526,29 zł  

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz 

Sołecki 

wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Prace ziemne i budowlane – czyszczenie 

przepustu i układanie kręgów betonowych 

12 423,00 zł   

Zakup Kręgów betonowych 800 x 1000 – 26 

szt. 

6 240,00   

Usługa transportowa 713,40 zł   

Kręgi betonowe 800 x 1000 – 26 szt. 179,56   

Projekt hali wielofunkcyjnej 5 333,00 zł   

Ustalenie przebiegu granic – etap I 1 185,66   

Termomodernizacja OSP  37 006,16 zł 55 210,74 zł 

Suma 26 074,62 zł 37 006,16 zł 55 210,74 zł 
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na szerokości 3,0 mb 

i długości 90,o mb i 41 mb) 

Utwardzenie nawierzchni drogi Grzegorzowice 

(działka 230, Wykonano utwardzenie kostką 

betonową nawierzchni drogi gminnej 

na szerokość 3,0 mb i na długości 40,0 mb) 

 20 000,00 zł  

SP Grzegorzowice (malowanie części elewacji, 

remont kanalizacji 

 22.867,73 zł  

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej  214 105,70 zł 65 998,48 zł 

SUMA 30 690,32 zł 330 499,72 zł 72 098,48 

  

 

• JASTRZĘBIE - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 14.170,99 zł. Zrealizowane zadania: 

wykonano remont placu zabaw, wykonano oświetlenie przy świetlicy, zakupiono materiały na wykonanie 
utwardzenia terenu przy świetlicy i wykonano chodnik przy tym budynku.  

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz Sołecki wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Zakup drzewek i roślin ozdobnych 3 210,03 zł   

Geodezyjna inwentaryzacja placu 

zabaw 

615,00 zł   

Remont placu zabaw 1 500,00 zł   

Agrotkanina, kołki mocujące 356,00 zł   

Zakup benzyny 95 BP 48,91 zł   

Zakup impregnatu gruntowego 

bezbarwnego, pędzle 

76,65 zł   

Zakup farb  118,92 zł   

Transport i zakup piasku 1 510,00 zł   

Wykonanie instalacji oświetlenia 

placowego 

1 426,80 zł   

Zakup materiału: kostka brukowa, 

cement, piasek 

2 500.00 zł   

Wykonanie usługi wybrukowania 

chodnika przy świetlicy 

2 500,00zł   
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Zakup sprzętu ogrodniczego: szpadel, 

grabie, sekator 

308,68   

Termomodernizacja budynku 

komunalnego – ul. Raciborska 1 

 37 471,85 zł 109 219,68 zł 

SUMA 14 170,99 zł 37 471,85 zł 109 219,68 zł 

  

 

• LASAKI - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 14.899,78 zł. Zrealizowane zadania: 

zakupiono materiał na chodnik dla pieszych oraz dokonano napraw uszkodzonych elementów placu zabaw.

        

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz Sołecki wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Budowa chodnika i zamontowanie kraty 

na przepuście 

10 000,00 zł   

Zakup oleju do mieszanki paliwowej kosiarki, 

żyłka tnąca i smar do przekładni 

278,50 zł   

Zakup benzyny PB 95 70,85 zł   

Zakup materiału na chodnik  3 725,00 zł   

Naprawa uszkodzonych elementów na placu 

zabaw 

825,00 zł   

SUMA 14 899,78 zł   

 

• LIGOTA KSIĄŻĘCA - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 13.766,11 zł. Zrealizowane zadania: 

zakupiono kruszywo do utwardzenia drogi transportu rolniczego.  

 

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz 

Sołecki 

wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Zakup Kamienia na utwardzenie drogi 

transportu rolnego 

615,00 zł   

Zakup kruszywa 0-31mm, pomiary 

geodezyjne 

13 151,11 zł   
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Modernizacja drogi transportu rolnego 

Brzeźnica – Ligota Książęca 

 115 543,10 zł 133 000,00 zł 

SUMA 13 766,11 zł 115 543,10 zł 133 000,00 zł 

 

 

• ŁUBOWICE - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 22.309,19 zł. Zrealizowane zadania:  

wykonano remont drogi gminnej a także dokonano nowych nasadzeń na skwerkach w ramach projektu 

ekologicznego dla dzieci.         

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz Sołecki wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Geodezyjna inwentaryzacja placu zabaw 615,00 zł   

Mapa do celów projektowych 738,00 zł   

Remont drogi gminnej – ul. Polna 

(Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi 

kostką betonowa na szerokość  

3,0 mb i na długości 87,0 mb) 

17 000,00 zł 24 996,60 zł  

Huśtawka ważka metalowa 450,00 zł   

Zakup trawy ozdobnej, iglaków i byliny 483,01 zł   

Edukacja ekologiczna 2 516,99   

Zakup książek – ilustrowanych encyklopedii 499,00 zł   

SUMA 22 302,09 zł 24 996,60 zł  

 

• MODZURÓW - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 23.928,73 zł. Zrealizowane zadania: 

odnowiono parkiet w świetlicy wiejskiej, dokonano remontu elementów placu zabaw, remont drogi 

gminnej oraz część funduszu przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych.  

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz Sołecki wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Odnowienie parkietu oraz zakup 

i montaż listew przypodłogowych 

w świetlicy 

6 100,00 zł   

Remont placu zabaw 2 828,73 zł   

Zakup materiałów na plac zabaw 1 171,27 zł   
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Zakup benzyny bezołowiowej 95 

BP 

281,92 zł   

Utrzymanie terenów zielonych 546,81 zł   

Remont drogi w Modzurowie 

(poszerzenie, zarurowanie i odwodnienie 

odcinka drogi gminnej ul. Wyzwolenia 

na długości 40,0 mb.) 

13 000,00 zł  Pozyskano materiał od 

firmy BORBUD 

SUMA  23 928,73 zł   

 

• PONIĘCICE - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 17.531,54 zł. Zrealizowane zadania:  

przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych oraz wyremontowano nawierzchnię części drogi gminnej.

        

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz Sołecki wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 516,00 zł   

Zakup drewnochronu – impregnatu, 

farby i pędzli 

494,18 zł   

Zakup oleju do mieszanki, głowicy 

żyłkowej 

148,01 zł   

Zakup wykaszarki spalinowej Husqvarna 

135R  

1 348,75 zł   

Zakup Orlen TRAWOL SG/CD 1l 24,60 zł   

Modernizacja części drogi gminnej 

Ponięcice -Błażejowice 

15 000,00 zł   

Ponięcice- projekt oczyszczalnia ścieków 

+ wniosek 

 8 406,50 zł  

SUMA 17 531,54 zł 8 406,50 zł  

 

• RUDNIK - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 40.488,55 zł. Zrealizowane zadania:  

dokonano remontu placu zabaw oraz konserwacji i naprawy elementów małej architektury. Zakupiono 
lodówkę do świetlicy wiejskiej oraz zakup mebli dla nowopowstałego przedszkola.   
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  KOSZT 

ZADANIE Fundusz 

Sołecki 

wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Zakup kosiarki samojezdnej STIHL RT 5097.0Z 14 249,99 zł   

Remont placu zabaw w Rudniku 4 800,00 zł   

Zakup benzyny bezołowiowej 95 123,00 zł   

Zakup części do kosiarki samojezdnej: nóż, olej 403,98 zł   

Piasek do piaskownicy 67,16 zł   

Konserwacja i naprawa uszkodzonych elementów 

małej architektury na placu zabaw 

1 844,41   

Zakup mebli skrzyniowych 17 000,00   

Zakup lodówki do świetlicy 1 954,96 zł   

Wykonanie parkingu przy ośrodku zdrowia 

w Rudniku  - dotacja dla SPZLA 

 12 000,00 zł  

Wykonano projekt i przygotowano wniosek 

na  termomodernizację budynku mieszkalnego 

w Rudniku ul. Mickiewicza 

 11 045,00 zł  

Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Cisza-

Strzybniczek (etap II) 

 30 000.00 zł  

Inicjatywa Sołecka Rudnik - modernizacja terenów 

zielonych w centrum wsi oraz przebudowa 

infrastruktury parkingowej  

 25 685,74 zł 15 000,00 zł 

Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły 

podstawowej w celu przystosowania części 

pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole 

publiczne w Rudniku 

17 000,00zł 462 951,87 zł 531 377,00 zł 

(Fundusz 

Inwestycji 

Samorządowych – 

COVID 19)  

Budowa energetycznej sieci kablowej oświetlenia 

ulicznego w Rudniku przy ul. Sylwestra w Rudniku 

 22 144,75 zł  

Wymiana pieca w budynku komunalnym w Rudniku 

przy ul. Gawliny 2 - dotacja dla ZWIUK 

 15 110,55 zł  

Dotacja dla ZWIUK - modernizacja dachu (na 

budynku przy ul. Gawliny 2) 

 50 000,00 zł  

Suma 40 443,50 

zł 

628 937,91 zł 546 377,00 zł 
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• SŁAWIKÓW - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 25.750,72 zł. Zrealizowane zadania:  

wykonano prace porządkowe wokół świetlicy, rozplantowano oraz wybrukowano terenu przy placu 
zabaw oraz zakupiono zestaw urządzeń na plac zabaw.       

  

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz 

Sołecki 

wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Montaż balustrady w WDK 312,00 zł   

Prace porządkowe wokół świetlicy i placu 

zabaw 

4 000,00 zł   

Zakup Rundup Flex 480 94,00 zł   

Zakup oleju napędowego, benzyny 

bezołowiowej PB 95 

159,61 zł   

Utrzymanie terenów zielonych – wykaszanie 

wokół WDK i boisko 

250,00 zł   

Agrotkanina pod kamień 98,00 zł   

Zakup oleju i żyłki do kosiarki 72,50 zł   

Zakup lepu na myszy BROS, Rundup Flex 105,80 zł   

Zakup piasku i cementu 1 438,00 zł   

Rozplantowanie i brukowanie terenu pod plac 

zabaw 

3 470,00 zł   

Zakup środków czystości 91,86 zł   

Zakup zestawu Merida muszle WC do świetlicy 658,00 zł   

Zestaw placu zabaw  14 450,00 zł   

Prace wykończeniowe placu zabaw 550,00 zł   

Droga dojazdowa do kościoła (wykonano 

utwardzenie kostką betonową nawierzchni 

drogi gminnej prowadzącej do kościoła 

w Sławikowie na długości 50 mb.) 

 12 000, 00 zł  

Termomodernizacja budynku komunalnego – 

ul. Parkowa 22 

 46 754,62 172 788,82 zł 

SUMA 25 750,72 zł 58 754,62 zł 172 788,82 zł 
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• STRZYBNIK - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 19.110,59 zł. Zrealizowane zadania:  

przeznaczono część funduszu na utrzymanie terenów zielonych oraz prace porządkowe i konserwatorskie 
i modernizacyjne na terenie sołectwa doposażono plac zabaw. 

 

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz Sołecki wkład 

własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Abonament roczny za Internet  723,24 zł   

Zakup poczęstunku (kołacz) 37,31 zł   

Wykonanie izolacji podziemnej 

świetlicy/remizy OSP 

5 000,00zł   

Zakup mieszanki traw KP-10A, STARANE 333 

EC A 

354,99 zł   

Mapa do celów projektowych 1 107,00 zł   

Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 322,94 zł   

Zakup mieszanki traw 121,00 zł   

Prace porządkowe, konserwacyjne 

i modernizacyjne na terenie sołectwa  

2 125,00 zł   

Doposażenie placu zabaw i centrum 

rekreacji o karuzelę i zewnętrzny stół 

betonowy do tenisa stołowego 

6 300,00 zł  6 025,00 zł 

Zakup oleju JD Plus, filtru paliwa, i oleju 152,61 zł   

Zakup stojaku na rowery, kołków 

rozporowych/mocujących 

266,48 zł   

Zakup zaprawy klejącej oraz płytek – 

posadzka w garażu OSP 

501,28 zł   

Zakup nożyc do prętów 24’’ 58,00 zł   

Zestaw kluczy 208,50 zł   

Zakup baterii do Motoroli GP 320 110,00   

Wykonanie projektu i złożenie wniosku 

o termomodernizację budynku 

mieszkalnego w Strzybniku ul. Długiej 

 14 645,00 zł  

SUMA 19 110,59 14 645,00 zł 6 025,00 zł 
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• SZONOWICE - Fundusz sołecki na 2020 r. w wysokości 18.705,71 zł. Zrealizowane zadania: 

wykonano nawierzchnię ulicy Wiosennej z jej poszerzeniem i zakupiono na potrzeby sołectwa gablotę 
informacyjną.         

  KOSZT 

ZADANIE Fundusz 

Sołecki 

wkład własny 

Gminy 

pozyskane 

dofinansowanie 

Projekt na wykonanie nawierzchni drogi 

ul. Wiosennej 

6 519,00 zł   

Prace związane z poszerzeniem 

nawierzchni ul. Wiosennej 

9 000,00 zł   

Dokumentacja techniczna (wrzesień) 481,00 zł   

Zakup gabloty aluminiowej 2 000,00 zł   

Wykonanie chodnika w szkole 481,00 zł   

Termomodernizacja budynku Ośrodka 

Zdrowia 

 24 286,72 zł 110 028,52 zł 

SUMA 18 705,71 zł 24 286,72 zł 110 028,52 zł 

 

Wysokość środków funduszu ustalana jest zgodnie z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. w roku 2020 sołectwa otrzymały w ramach funduszu sołeckiego 307 

470,03 zł, zaś wydały środki finansowe na kwotę 307 414,84 zł co stanowi prawie 100% przyznanych środków.  

 

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

Ochrona zdrowia 
 

Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku świadczy usługi medyczne 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, których odbiorcami 

są wszyscy mieszkańcy gminy. 

 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  

Gmina zapewnia dobrą jakość opieki i lecznictwa poprzez Samodzielny Zakład Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Rudniku, dla którego jest organem założycielskim. Przy zakładzie działa Rada Społeczna 

SPZLA, którymi członkami są przedstawiciele mieszkańców, środowiska medycznego, Wojewody Śląskiego 

oraz Urzędu Gminy.  



RAPORT O STANIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2020  

 

 
 

39 

SPZLA w Rudniku świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ w trzech Ośrodkach Zdrowia: 

Rudniku, Łubowicach i Szonowicach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym medycyny szkolnej 

oraz porad specjalistycznych m.in. z ginekologii, laryngologii, pediatrii,  diagnostyki USG oraz fizjoterapii.  

Realizowane są  programy profilaktyczne dla mieszkańców i pacjentów  finansowanych przez NFZ w zakresie: 

− profilaktyki fluorkowej dla uczniów w klasach od  i do VI; 

− programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmujący kobiety w wieku 25-59 lat (104badania). 

• Roczna skala działań podjętych przez SPZLA: 

− Liczba złożonych deklaracji do lekarzy  POZ :   3538; 

− Liczba złożonych deklaracji POZ – DPS: 21; 

− Liczba złożonych deklaracji do pielęgniarek środowiskowych:  3 958; 

− Liczba złożonych deklaracji do położnej środowiskowej : 2119; 

− Ilość uczniów objętych opieką higienistki szkolnej : 375 ; 

− Ilość uczniów objętych profilaktyką fluorkową : 261; 

• Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń (liczba wizyt, porad lekarskich): 

− Ośrodek Zdrowia w Rudniku: 9 476; 

− Ośrodek Zdrowia w Łubowicach:  6 898; 

− Ośrodek Zdrowia w Rudniku w Szonowicach: 2 387; 

• Liczba wizyt domowych: 

− Lekarskich: 419; 

− Pielęgniarskich: 500; 

− Położnej : 155; 

• Liczba świadczeń z zakresu poradni specjalistycznych: 

− Poradnia ginekologiczna: 844  porad; 

− Profilaktyka raka szyjki macicy: 54 

− Poradnia laryngologiczna: 582 porady . 

• Liczba wszystkich czynności (zabiegów): 9 050, w tym:                                        

− Badania USG : 310; 

− Czynności pielęgniarskie w tym: 

− Zabiegowe: 2 914; 
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− Diagnostyczne: 5 826; 

• Roczna skala działań podjętych przez Gabinet Fizjoterapeutyczny w okresie od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r.( wyłączając okres od 14.03.2020 r. do 3.05.2020 r. z powodu przymusowego 

zamknięcia z powodu pandemii COVID-19) -  756 wizyt: 

− Masaż : 478; 

− Kinezyterapia : 232; 

− Elektroterapia : 530; 

− Fononoreza: 502; 

− Krioterapia miejscowa: 312; 

− Światłolecznictwo: 594; 

− Magnetoterapia : 490; 

− Kinesiotaping: 681 

 

• Zatrudnienie w SPZLA: 

− Zatrudnienie (kontrakt, etat, umowa zlecenie): 

▪ Kadra lekarska: 

o 1,5 etatu lekarzy  POZ  zatrudnionych na umowę o pracę; 

o 2 lekarzy POZ zatrudnionych na umowę cywilno-prawną; 

o 2 lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną . 

▪ Kadra pielęgniarska: 

o 5 etatów  pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę ; 

o 1 położna / higienistka szkolna 1 etat zatrudniona na umowę o pracę. 

▪ Personel pomocniczy: 

o 1 etat  inspektor ds. osobowych; 

o 1,5 etatu sprzątaczek zatrudnionych na umowę o pracę; 

o 1 księgowa zatrudniona na umowę zlecenia; 

o 1 sprzątaczka zatrudniona na umowę zlecenia ; 

o 3 palaczy sezonowych zatrudnionych na umowę zlecenia. 

• Przeprowadzone inwestycje: 

− Zakup aparatu EKG dla Ośrodka Zdrowia w Łubowicach; 
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− Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rudniku. 

• Inne działania prozdrowotne: 

− Akcja oddawania Krwi, 20 sierpnia 2020 r. przyjechał do naszej gminy mobilny zespół poboru 

krwi (tzw. Krwiobus). Akcja obywała się na parkingu pod Świetlicą Wiejska w Rudniku (byłe 

GCI) 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Lecznictwa  Ambulatoryjnego w Rudniku  podjął  w roku 2020 następujące  

działania  w związku z  zapobieganiem  rozprzestrzeniania   się  wirusa SARS Cov-2 

 

1. Praca personelu medycznego przy pacjencie  w  środkach ochrony  osobistej  zapobiegających 

transmisji  wirusa (fartuchy  flizelinowe, maseczki, przyłbice,  rękawiczki); 

2. Pacjenci wchodzą do ośrodka zdrowia w maseczkach, po dezynfekcji rąk; 

3. Częsta dezynfekcja  rąk pracowników; 

4. Częsta dezynfekcja  sprzętów i powierzchni; 

5. Częste  wietrzenie  pomieszczeń; 

6. Rejestracja telefoniczna  pacjentów  poprzedzona  wywiadem czy nie ma objawów Covid-19; 

7. W przypadku  podania  przez  pacjenta  objawów Covid-19  kierowanie  na test PCR; 

8. Zmniejszenie do minimum ilości pacjentów przebywających na terenie poradni (umawianie 

pacjentów na konkretne godziny); 

9. Przekazywanie  pacjentom  informacji  jak zapobiegać  transmisji  wirusa,  a w razie choroby  jak 

postępować; 

10. Teleporady  u pacjentów Covid+ ; 

11. Wizyty pacjentów w ośrodku zdrowia w razie  konieczności,  jeśli istniała możliwość- porady 

telefoniczne; 

12.  Otwarcie populacyjnego  punktu szczepień (od stycznia 2021 szczepienia pacjentów przeciw Covid-

19 ); 

 w Gminie Rudnik w roku 2020 funkcjonował jeden ogólnodostępny Punkt Apteczny w Rudniku. 

W ramach działań prozdrowotnych realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program finansowany       jest ze środków, które 

pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. w roku 2020 do budżetu Gminy wpłynęło 

28.237,40 zł. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
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miejscem sprzedaży (sklepy) – 5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 2. 

W celu zrealizowania i osiągnięcia zamierzonych celów GKRPA w 2020 roku prowadziła 

następujące działania: 

• prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami mającymi problem                    

z alkoholem oraz członkami rodzin tych osób w celu zmotywowania do zmiany prowadzonego 

życia i podjęcia terapii odwykowej, wezwano 14 osób na rozmowy z czego przeprowadzono     

8 rozmów z osobami mającymi problem z nadużywaniem alkoholu i 6 rozmów z członkami 

rodzin tych osób; 

• w celu ograniczenia dostępności od alkoholu komisja opiniowała 15 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w tym 2 zezwoleń jednorazowych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży; 

• z obowiązującymi w tym zakresie uchwałami Rady Gminy, wydano 7 postanowień. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez Gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu), w 2020 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

• wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych: 

7.349,00 zł ; 

• działalność placówek wsparcia w formie opiekuńczej: 3.408,00 zł; 

• działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi np.: 

wsparcie: działalności klubów, programów profilaktyki selektywnej; 

• szkolenie kadry pedagogicznej „Profilaktyka uzależnień w szkole i w przedszkolu w czasie 

pandemii”; 

• wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19: zakup środków dezynfekujących, 

dostosowanie warunków Urzędu do stanu epidemii. 

 

 

Pomoc społeczna 
Gmina Rudnik wspiera swoich mieszkańców oraz dba o podnoszenie jakości ich życia poprzez 

realizację zadań w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej m.in. za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Rudniku, będącego jednostką organizacyjną Gminy. 

Ośrodek udziela m.in. świadczeń pieniężnych w formie: zasiłków stałych, okresowych, celowych, 

specjalnych zasiłków celowych, a także świadczeń niepieniężnych w formie pomocy rzeczowej, dożywiania 

dzieci w szkołach, kieruje osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do domów pomocy społecznej, 

organizuje pomoc żywnościową dla mieszkańców gminy z banku żywności zajmuje się przyjmowaniem 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

W roku 2020 do zadań GOPS włączona zastała działalność Klubu Seniora.  Pracownicy Ośrodka 

realizowali obowiązki wynikające z potrzeby udzielania pomocy mieszkańcom Gminy z powodu ogłoszonego 
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stanu epidemii COVID-19,  głównie było to zabezpieczanie podstawowych potrzeb w formie zakupu 

żywności i leków. 

Ośrodek Pomocy Społecznej ustala uprawnienia i przyznaje zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, tzw. „becikowe”, świadczenie 

rodzicielskie, ustala uprawnienia i przyznaje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ustala uprawnienia 

i przyznaje świadczenia wychowawczego (500+) i świadczenia „Dobry start”. 

 

1. Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku. 

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Rudniku wydatkował 837 720,41 zł ze 

środków własnych gminy oraz 6 618 735,13 zł w ramach środków zewnętrznych (dotacje celowe etc.). 

Łącznie wydatkowano 7 456 455,54 zł. Jednocześnie odprowadzono 103 894.80 zł jako dochód własny 

gminy. 

 

2. Wybrane świadczenia udzielane przez GOPS 

 

Tabela 13. Udzielone świadczenia z pomocy społecznej. 

  FORMA POMOCY LICZBA OSÓB, KTÓRYM 

PRZYZNANO 

ŚWIADCZENIE DECYZJĄ 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

w ZŁ 

Zasiłki stałe ogółem, w tym 

z przeznaczeniem dla osób samotnie 

gospodarujących i osób pozostających 

w rodzinie 

14 141 66 299,00 

Zasiłki okresowe 14 54 25 877,00 

Zasiłki celowe 68 68 37 785,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 

osoby pobierające zasiłek stały 

12 12 5 614,00 

 

3. Programy i przedsięwzięcia społeczne  realizowane przez GOPS: 

• Wieloletni program osłonowy Gminy Rudnik „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek 

w szkole i w domu". Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych 

o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom 

jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim 

poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. w 2020 r. objętych programem zostało 35 dzieci 

oraz osób dorosłych, za łączną kwotę 40 718,00zł. 
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• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2019 

i Podprogram 2020. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2020 r. Unijny Program Pomocy 

Żywnościowej dla Najuboższych Mieszkańców Wspólnoty Europejskiej FEAD na lata 2014-2020. 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie 

nieodpłatnych paczek żywnościowych. Programem w roku 2020 objętych zostało 100 osób. 

• Spotkanie Wigilijne dla seniorów i osób samotnych: nie odbyło się z uwagi na ogłoszony 

stan epidemii z powodu COVID-19 

 

4. Działania mające na celu wzmocnienie funkcji i roli rodziny poprzez rozwijanie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych. 

• Asystent rodziny 

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie 

samodzielnie wypełniać funkcji opiekuńczo- wychowawczych. w 2020 r. pomocą asystenta 

rodziny zostało objętych 6 rodzin. 

• Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub innej placówce 

Z terenu Gminy Rudnik w rodzinie zastępczej umieszczone jest 1 dziecko, koszt jaki poniosła 

Gmina w 2020 r. to: 6 312,00 zł. w Placówce Opiekuńczo w roku 2020 nie przebywało żadne 

dziecko. 

 

5. Stypendia i zasiłki szkolne 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Stypendium szkolne może być udzielone w formie pomocy 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w m.in. na zakup zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, 

plecaka szkolnego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego. Całkowity koszt 

realizowanego zadania w roku 2020 wyniósł 29 130,58 zł. z tego wydatkowano z budżetu państwa kwotę 26 

212,47 zł, z budżetu Gminy 2 219,11 zł. 

6. Świadczenie „500+” 

W roku 2020 złożono 46 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „500+”. Liczba dzieci, dla których zostało 

wypłacone świadczenie „500+” w 2020 r. to 894. Łączna suma wypłaconych świadczeń „500+” w 2020 r. 

wyniosła 4 942 335,90 zł. 
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7. Świadczenie „Dobry start” 

W roku 2020 złożono 396 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”. Liczba dzieci, dla 

których zostało wypłacone świadczenie „Dobry Start” w 2020 r. to 602. Łączna suma wypłaconych świadczeń 

„Dobry Start” w 2020 r. wyniosła 180 600,00zł. 

 

8. Przeciwdziałanie przemocy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rudniku realizuje Program przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie Rudnik. Program ma na celu zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności 

pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc. Ośrodek podejmuje działania, aby zwiększyć skuteczność i dostępność terapii dla osób doznających 

przemocy w rodzinie, umożliwić ochronę ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne i socjalne oraz 

podejmuje działania profilaktyczne i edukacyjne na temat przemocy w rodzinie. 

9. Zaopatrzenie mieszkańców w sprzęt medyczny i pomocniczy 

GOPS w Rudniku oferuje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego 

i rehabilitacyjnego w postaci: łóżka szpitalnego, materaca przeciwodleżynowego, chodzików, kul 

ortopedycznych , wózków inwalidzkich i krzeseł toaletowych. z tej formy wsparcia stale korzysta wielu 

mieszkańców naszej gminy. 

10. Struktura organizacyjna GOPS 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 10 osób, 

w tym: 

• 3 pracowników socjalnych (trzy pełne etaty) 

• 2 opiekunki środowiskowe (dwa ½-etatu) 

• 1 inspektor (pełny etat) 

• 1 asystent rodziny (¼ etatu) 

• 1 samodzielny referent (pełny etat) 

• Opiekun klubu seniora (½ etatu) 

• Kierownik GOPS (pełny etat). 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Ochotnicze Straże Pożarne  

Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:  

• OSP Brzeźnica; 

• OSP Gamów; 

• OSP Modzurów; 

• OSP Rudnik ; 
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• OSP Sławików; 

• OSP Strzybnik. 

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. OSP Rudnik oraz OSP Modzurów zostały włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego, który stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa.  

OSP z terenu Gminy skupiają w swoich szeregach 188 członków, w tym 165 mężczyzn i 23 kobiety:  

• 188 członków zwyczajnych, w tym165 mężczyzn, 23 kobiet,  

• 10 członków honorowych,  

• 23 członków wspierających.  

Liczba członków zwyczajnych, mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 

154,  w tym: 133 mężczyzn, 21 kobiet.  

Przy OSP działa 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczących 20 członków, w tym 10 chłopców i 10 

dziewcząt.  

Wszystkie jednostki są wyposażone w profesjonalny sprzęt i pojazdy przygotowane do działań ratowniczo-

gaśniczych, gotowości operacyjnej do walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Strażacy ochotnicy 

uczestniczą w licznych szkoleniach oraz zawodach sportowo-pożarniczych.   

Uczestnictwo gminnych OSP w akcjach ratowniczo-pożarniczych z podziałem na jednostki funkcjonujące 

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Rudnik, OSP Modzurów) i pozostałe ukazuje poniższa 

tabela. 

 

Tabela 14. Liczba interwencji gminnych jednostek OSP w 2020 r. (podkreślone jednostki należą 

do KSRG) 

Jednostki KSRG 

i pozostałe 

 

Pożary 

 

Miejscowe 

zagrożenia 

 

Alarmy fałszywe 

 

Razem 

 

OSP Rudnik 4 36 - 40 

OSP Brzeźnica 3 7 - 10 

OSP Gamów 1 5 - 6 

OSP Modzurów 1 17 3 21 

OSP Sławików 2 14 - 16 

OSP Strzybnik - 3 - 3 

 

Suma zdarzeń przedstawionych w tabeli powyżej nie obrazuje całości prac strażaków ochotników. Najwięcej 

mamy miejscowych zdarzeń, a to mogą być np. usunięcia drzew, czyszczenie jezdni, wypadki drogowe itp.  
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Na wyposażeniu jednostek OSP jest 7 samochodów strażackich w tym 1 samochód ciężki, 5 średnich i 1 

lekki. Jednostki w ostatnich latach zostały bardzo mocno doposażone w nowe samochody strażackie, 

nowoczesny sprzęt ratowniczy oraz w wyposażenie osobiste dla strażaków. 

Podstawową działalnością jednostek OSP jest ochrona przeciwpożarowa, szeroko pojęte ratownictwo oraz 

pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Jednostki poprzez swoją działalność tworzą 

system ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa dla mieszkańców z terenu całej gminy. 

W roku 2020 Gmina Rudnik na utrzymanie gotowości bojowej wszystkich gminnych jednostek OSP 

przeznaczyła kwotę około 101 207,55 zł. 

 

Współpraca z Policją  

Na terenie Gminy Rudnik nie ma siedziby żadna jednostka policyjna. Gminę wspiera dzielnicowy 

z raciborskiej komendy pan Paweł Malcharczyk, który współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Rudniku. Gmina wspiera działania prewencyjne podejmowane przez Komendę Powiatową 

Policji w Raciborzu. 

Ochrona środowiska 
20 września 2019 r. Gmina Rudnik przyjęła uchwałą „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik 

na lata 2019 – 2023 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2025”. w ramach uchwalonego Programu zostały 

określone zadania własne gminy konieczne do realizacji z zakresu ochrony środowiska oraz cele realizacji 

polityki ekologicznej.  

W 2020 r. Gmina Rudnik zrealizowała działania w zakresie poszczególnych komponentów środowiska: 

1. Ochrona powietrza:  

• W 2020 roku w Gminie Rudnik odnotowano 16 dni z przekroczeniem PM10 (wskaźnik 

zapylenia). na bieżąco przeprowadzano kontrole prawidłowego spalania w piecach centralnego 

ogrzewania szczególnie w zakresie jakości paliwa. Obowiązek kontroli wynika z planu działań 

krótkoterminowych przyjętego przez Sejmik Województwa śląskiego dnia 18.12.2017 r. jako 

część Programu Ochrony Powietrza, który obowiązuje od 11 stycznia 2018 r. Kontrole 

prowadzone były zawsze przy ogłoszonych poziomach II i III zanieczyszczenia powietrza 

ogłaszanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przy zgłoszeniach przez 

mieszkańców podejrzenia nieprawidłowości w zakresie spalania w piecach centralnego 

ogrzewania we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy byli i są na bieżąco informowani 

o zakazie palenia odpadów, ograniczeniach w jakości stosowanego opału obowiązujących 

na terenie województwa śląskiego oraz o terminach wymiany pieca centralnego ogrzewania 

na kotły 5 klasy. 

• W Urzędzie Gminy w Rudniku po przeszkoleniu 3 pracowników uruchomiono komórkę 

wspomagającą mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie termomodernizacji 

budynku mieszkalnego z rządowego programu „Czyste powietrze”. 
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• 27 listopada 2019 r. Gmina Rudnik przyjęła uchwałę w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji 

na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach 

„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”. Celem przyjęcia i realizacji 

Programu było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza spowodowanych 

spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła na terenie Gminy Rudnik. 

Realizacja  Programu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń i tym samym obniżenie ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń 

oraz poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy. Nabór wniosków o dotację 

do wymiany źródła ciepła został ogłoszony w terminie od 10.02.2020 r. do 28.02.2020 r. Złożono 

16 wniosków na dofinasowanie, zrealizowano 14 wniosków na łączną kwotę 44 000,00zł 

pochodzącą z budżetu gminy. 

2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa. 

Zadania w tym obszarze realizowane były w kilku obszarach: 

• W roku 2020 przyznano 2 dotacje na podstawie Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XVII/116/2016 z dnia 

29 czerwca 2016 r. ze środków budżetu gminy na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków; 

• Na stan 31.12.2020 r. na terenie Gminy Rudnik podmioty prowadzące działalność w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  odebrały 2231,9 m3; 

• Stan zbiorników bezodpływowych w roku 2020wyniósł 914 szt.  

 

3. Ochrona gleby i powierzchni ziemi:  

Ze względu na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Urząd Gminy w Rudniku nie organizował w 2020 r. akcji 

sprzątania gminy. 

 

4. Ochrona przed hałasem:  

W 2020 r. nie odnotowano na terenie gminy Rudnik narażenia na hałas drogowy. nie stwierdzono 

występowania na terenie Gminy zakładów o szczególnej uciążliwości dla środowiska w zakresie hałasu. 

 

5. Działania w zakresie OZE – Odnawialne Źródła Energii 

Gmina Rudnik wybudowała 10 instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych. Łączna 

zainstalowana moc 145,86 kWp. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego  

6. Zasoby przyrodnicze Gminy Rudnik: 

Na terenie Gminy Rudnik występują następujące formy ochrony przyrody: 

• Buk zwyczajny (Fagus silvatica) rosnący w miejscowości Strzybnik na terenie parku 

w gminie Rudnik; 
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• Lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnącej w miejscowości Ponięcice, ul. Łąkowa 5 

w gminie Rudnik; 

 

7. Administracja w ochronie środowiska: 

• Zezwolenia na usunięcie drzew:  

Wójt Gminy Rudnik wyraził zgodę na usunięcie 253 szt. drzew osobom prawnym i fizycznym. Łącznie 

wydano 71 postępowań dotyczących wycinki drzew na terenie Gminy.  

• Nowe nasadzenia drzew: 

W 2020 r. wójt wydał 73 decyzje o nasadzeniu drzew.  

• Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 

Działania realizowane są zgodnie z przyjętym uchwałą w 2020 r. Programem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, w ramach którego:  

▪ Zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami 

Gminy Rudnik miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu prowadzonym 

przez Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10; 

▪ schronisko to odławia bezdomne zwierzęta i zapewnia im pomieszczenie chroniące; 

▪ wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

którym w 2020 r. była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ponięcicach, 47-411 Ponięcice, 

ul. Łąkowa 7, 

▪ zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na wypadek 

następstw zdarzeń drogowych, które realizowane były w 2020 r. przez Przychodnię 

Weterynaryjną KONWET Tomasz Wawryca, ul. Słoneczna 13, 44-284 Pstrążna, 

▪ zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

▪ w roku 2020 koszty związane z realizacją programu wyniosły 14 912,50 zł  

 

8. Gospodarka odpadami komunalnymi 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rudnik został wprowadzony w roku 2013, 

a objęte nim zostały zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. w 2020 r.  przyjęto 266 

deklaracji, w tym 15 deklaracji tzw. „pierwsze” i 251 deklaracji zmieniających ilość osób zamieszkałych 

na nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudnik  nr XII /102/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej 

pojemności (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 8538) podjęto następujące 

stawki:  

• Nieruchomości zamieszkałe: 

▪  odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 19,50 zł/os. 
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▪ Podwyższona stawka za odpady komunalne jeśli nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny – 58,50 zł/os 

• Nieruchomości niezamieszkałe (za 1 pojemnik): 

▪ Odpady segregowanie: 

o pojemnik o pojemności 50 l – 14 zł 

o pojemnik o pojemności 110/120 l – 26 zł 

o pojemnik o pojemności 240 l – 45 zł 

o pojemnik o pojemności 1100 l – 150 zł 

▪ Odpady niesegregowane: 

o pojemnik o pojemności 50 l – 18 zł 

o pojemnik o pojemności 110/120 l – 48 zł 

o pojemnik o pojemności 240 l – 90zł 

o pojemnik o pojemności 1100 l – 300 zł 

 

Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wynosiła: 

4010. 

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje łączna wysokość należności 

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku (wg stanu na 31.12.2020 r.) wyniosła 

1058995,93 zł, natomiast do budżetu wpłynęło 994134,88 zł  Reszta należności podlega ściągnięciu w trybie 

egzekucyjnym.  

 

Wykres 5.Podział nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne na terenie Gminy Rudnik 

według danych z 2020 roku. 

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych  (RIPOK) realizowana jest przez podmiot wyłoniony w drodze przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

• z nieruchomości zamieszkałych  – przez firmę wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, 

94%

6%

Nieruchomości zamieszkałe Nieruchomości niezamieszkałe
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• z nieruchomości niezamieszkałych - przez firmę wybraną w trybie przetargu nieograniczonego,  

• odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – przez firmę 

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego.  

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy w 2020 r. zajmowała się firma „Naprzód” Sp. 

z o.o. która wygrała przetarg na realizacje tego zadania. Wszystkie odebrane odpady komunalne 

są transportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych , gdzie podlegają 

sortowaniu oraz poddawane są różnego rodzaju procesom odzysku lub unieszkodliwiania.  

Na terenie Gminy Rudnik 100 % właścicieli nieruchomości zadeklarowało w 2020 roku zbieranie odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

Odpady komunalne odbierane są w podziale na następujące frakcje: 

Tabela 15. Ilość odebranych odpadów w 2020 r. w podziale na poszczególne frakcje. 

Frakcja odpadów  

 

Ilość odebrana w 2020 

roku [Mg]  

 

zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale)  

 

134,22 

opakowania ze szkła  

 

86,16 

odpady ulegające biodegradacji  

 

231,57 

Opakowania z tworzyw sztucznych 33,06 

Opakowania z papieru i tektury 31,70 

popiół i żużel z instalacji grzewczych  

 

456,60 

zmieszane odpady komunalne  

 

584,38 

Odpady budowlane 87,50 

Opakowania z tekstyliów 5,6 

Zużyte opony 41,46 

Odpady wielkogabarytowe 99,00 

Farby, tusze, kleje itp. 0,58 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,04 

RAZEM ILOŚĆ ODPADÓW w 2020 ROKU  

 

1792,87 
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Wykres 6. Procentowa ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Rudnik w 20120 roku 
w podziale na poszczególne frakcje. 

 

Gmina Rudnik nie posiada Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), natomiast dla 

mieszkańców organizowany jest wywóz odpadów wielkogabarytowych (1 x rok) oraz tzw. MPSZOK (2 x rok). 

Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów komunalnych: zużyte 

baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady tekstylne, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian opakowaniowy, szkło płaskie.  Statystycznie z terenu Gminy 

w 2020 roku odebrano 447 kg/mieszkańca/rok odpadów komunalnych . 

 

 

 

PSZOK DLA GMINY RUDNIK 

W 2019 roku Gmina Rudnik zakupiła za sumę 100.000,00 zł działkę celem zrealizowania projektu 

na wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, rozwiązującego problem m.in. 

zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych  mieszkańców gminy. Pierwotna suma 

7% 5%
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25%
33%

5%
2%2%2% 6%
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ponad 500.000,00 zł zarezerwowana na finansowanie poprzedniej lokalizacji PSZOK-a dzięki zabiegom wójta 

została podwojona i wynosi obecnie 1.086000,00 zł (całość zadania 1.278000,00 Zł). Również w tym samym 

roku zlecono i wykonano projekt funkcjonalno – użytkowy za kwotę 27.425,00 zł oraz złożono wniosek 

na otrzymanie ww. dofinansowania. W sierpniu 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację 

zadania budowy i wyposażenia PSZOK-a. Rozpoczęcie funkcjonowania PSZOK-a w Rudniku ma nastąpić w III-

IV kwartale 2021 r. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 
 

1. Liczba lokali mieszkalnych 

Mieszkaniowy zasób Gminy Rudnik pozostający w zarządzie gminy na dzień 31.12.2020 r. obejmował 42 

lokali mieszkalnych, w tym 39 mieszkań komunalnych, 3 mieszkań socjalnych  

• Mieszkania komunalne: 

o Rudnik - ul. Mickiewicza 2 ( 4 mieszkania) 

o Rudnik - ul. Sylwestra 45A ( 6 mieszkań) 

o Rudnik - Arcybiskupa Gawliny 2 (1 mieszkanie) 

o Grzegorzowice - ul. Młyńska 1 ( 2 mieszkania) 

o Grzegorzowice - ul. Powstańców Śl.32 ( 2 mieszkanie) 

o Sławików - ul. Parkowa 22 (2 mieszkania) 

o Jastrzębie - ul. Raciborska 3 (5 mieszkań) 

o Gamów - ul. Szkolna 7 ( 8 mieszkań) 

o Strzybnik - ul. Parkowa 4 ( 8 mieszkań) 

o Dolędzin - ( 1 mieszkanie) 

• Mieszkanie socjalne: 

o Sławików  - ul. Parkowa 22 (3 mieszkania) 

Stawka czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosiła 1,00zł. Dodatkowo w gminnym 

zasobie mieszkaniowym znajdują się mieszkania zlokalizowane przy budynkach oświatowych oraz w ośrodku 

zdrowia te jednak zarządzane są przez dyrektorów odpowiednich placówek. 

2. Liczba wniosków o przydział lokali 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 4 480,62 zł. Beneficjentem była 1 rodzina. 

Podstawą ich przyznania było dokument stwierdzający prawo do lokalu, dokumenty potwierdzające dochód 

i dokumenty potwierdzające wydatki.  na koniec 2020 r. na mieszkanie z zasobu Gminy nikt nie oczekiwał.  

Planowanie przestrzenne 

Na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 55% 

powierzchni Gminy i tyle samo powierzchni na koniec roku.  
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W 2020 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii 110kV Studzienna - 

Polska Cerekiew 

W 2020 r. wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenach nie objętych 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik. Miasto Racibórz wydało 1 decyzję 

lokalizacyjną na terenie gminy Rudnik, dla inwestycji, dla której Gmina Rudnik była stroną postepowania. 

 

Infrastruktura drogowa i transport 
 

1. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Gmina Rudnik posiada ok. 64 km dróg własnych, w tym: drogi gminne, drogi transportu rolnego, 

drogi gruntowe i utwardzone tłuczniem. Przez teren Gminy przebiegają również drogi powiatowe 

i wojewódzkie.  

W roku 2020 Gmina wykonała modernizację dróg gminnych w następujących miejscowościach: 

• Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach – poszerzenie jezdni – 30 519,00 zł, 

• Modernizacja drogi ul. Odrzańska Grzegorzowice – 73 526,29 zł, 

• Modernizacja drogi Rudnik – Strzybniczek – 30 000,00 zł, 

• Przebudowa drogi transportu rolnego Brzeźnica-Ligota – 248 543,10 zł, 

• Modernizacja części ul. Polnej w Łubowicach – 24 996,00 zł, 

• Utwardzenie nawierzchni drogi Grzegorzowice (działka 230) - 20 000,00 zł, 

• Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Ponięcicach – 30 000,00 zł, 

• Czerwięcice - regulacja podłoża i ułożenie dywanika asfaltowego wzdłuż skarpy przy kościele (droga 

gminna) – 30 000,00 zł, 

• Modernizacja części drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy(wykonanie nakładki z kostki betonowej) – 15 

000,00 zł, 

• Grzegorzowice - remont i modernizacja dróg transportu rolnego – 21 885,00 zł. 

Wybudowano kolejny odcinek chodnika,  z odwodnieniem  w Lasakach na kwotę 15 000,00 zł  

Znacznym obciążeniem finansowym były wydatki remontowe przeznaczone ma wykonanie naprawy 

nawierzchni (klejenie dziur) na drogach gminnych i drogach transportu rolnego – łączny koszt naprawy 

nawierzchni tych dróg wyniósł w 2020 r. Kwotę 45 000,00 zł  Podobnie zakup i montaż znaków drogowych 

w 2020 roku obciążył budżet gminy o kwotę 8 795,00 zł  

 

2. TRANSPORT ZBIOROWY 

Na terenie Gminy Rudnik transport zbiorowy odbywa się w ramach komunikacji powiatowo-gminnej, zaś  

prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu. w związku 
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z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich na terenie naszej gminy w roku 2020, Powiat Raciborski 

otrzymał pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie rekompensaty za utracone przychody 

i poniesione koszty przewozów pasażerskich na terenie Gminy Rudnik w wysokości 212 957,66zł. 

Dzięki wspólnym działaniom włodarzy Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym Wójta Piotra Rybki, a także 

inicjatywy Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody, z dniem 01 września 2020 roku komunikacja 

powiatowo-gminna na terenie naszego powiatu jest darmowa dla seniorów. Prawo do niej przysługuje 

mieszkańcom gmin powiatu raciborskiego, którzy ukończyli 70 lat. 

 

Wodociągi i kanalizacja 
 

Długość sieci wodociągowej, magistrali i przyłączy na terenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2020 

r. to 74,4 km. Budynki podłączone do sieci w 2020 r. to 1355 przyłącza, co stanowi prawie 100 %. w roku 2020 

wybudowano 600 mb sieci wodociągowej do posesji na terenie gminy , podłączono 4 budynki,  

Gmina Rudnik jest skanalizowana w nieco ponad 30%.  Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 18,9 km. 

Czynnych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy w 2020 było 417. Stan sieci kanalizacji deszczowej to ok. 

3,6 km.  na terenie gminy znajdują się 4 oczyszczalnie ścieków w tym 2 przepompownie. Oczyszczalni 

przydomowych w naszej gminie na dzień 31.12.2020r, jest 70. 

Wykres 7. Infrastruktura ściekowa w Gminie Rudnik w 2020 r. 

 

 

1. Zatrudnienie w ZWiUK 

Na dzień 31.12.2020 r. w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku zatrudnionych było 13 osób, 

w tym: 

Kanalizacja 
sanitarna

30%

Przydomowe 
oczyszczalnie

5%

Zbiorniki 
bezodpływowe

65%

INFRASTRUKTURA ŚCIEKOWA



RAPORT O STANIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2020  

 

 
 

56 

• Kierownik - 1,umowa o pracę, pracownik biurowy 

• Księgowa - 1, umowa o pracę, pracownik biurowy 

• Inkasent ds. rozliczeń - 1 umowa na czas zastępstwa, pracownik biurowy 

• Kasa - umowa o pracę, pracownik biurowy 1 

• Pracownicy fizyczni na umowę o pracę: 7 

• Pracownicy fizyczni na umowę zlecenie: 2 

 

2. Inwestycje w 2020 r. w ZWiUK 

W 2020 r. ZWiUK zainwestował w rozwój i sprawne funkcjonowanie zakładu poprzez kupno lub naprawy, 

m.in.: 

• Zakup walca – 24 907.50 zł; 

• Piła do cięcia betonu/asfaltu – 1 800,00 zł; 

• Glebogryzarka – 1 900,00 zł; 

• Wiertnica spalinowa – 640,00 zł; 

• Niwelator – 526,23 zł; 

• Zagęszczarka – 3 369,19 zł; 

• Laweta do przewozu minikoparki – 5 600,00 zł; 

• Minikoparka BOBCAT E19 (zobowiązanie leasingowe na kwotę 115.878,00 zł); 

3. Dostarczenie i produkcja wody: 

a. wyprodukowano – 267 133 m³ wody; 

b. dostarczono 238 843 m³ wody, 

4. Odprowadzone ścieki: 

a. Brzeźnica – 1 308 m³; 

b. Jastrzębie – 2 956 m³; 

c. Modzurów – 8 959 m³; 

d. Ponięcice – 1 725 m³; 

e. Rudnik – 26 965 m³. 

5. Wybudowane przyłącza: 

a. Wydano 15 decyzji/warunków przyłączenia do sieci wodociągowej; 

b. Wydano 6 decyzji/warunków przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. 

 

Przedsiębiorczość 
 

Przedsiębiorcy są ważną siłą rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno kraju, jak i lokalnych 

społeczności. Gmina Rudnik, mimo że jest gminą wiejską, typowo rolniczą, jest otwarta dla przedsiębiorców.  

Jednym z zadań Gminy jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Urząd 

Gminy jest przyjazny przedsiębiorcom, co pozwala na zmniejszenie „bariery” administracyjnej.  
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W 2020 roku na terenie Gminy zarejestrowanych było 153 firm, z czego 34 firm było zawieszonych a 9 firm 

prowadzi działalność wyłącznie w formie spółek. Firmy zlokalizowane na terenie gminy to firmy budowlane, 

rzemieślnicze i usługowe świadczące usługi dla społeczności lokalnej, jak i dla gmin ościennych. Wiele 

przedsiębiorstw wykonuje również usługi motoryzacyjne i mechanikę samochodową. Tutejsze firmy coraz 

częściej też decydują się na sprzedaż swoich usług i wyrobów poza granice kraju, co pozwala im na ich dalszy 

rozwój i możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców.  

Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2020 roku utworzono 15 

nowych firm a 5 zakończyło swoją działalność. Zdecydowaną większość przedsiębiorców stanowią mężczyźni, 

co ma wyraźny związek z rodzajem prowadzonych działalności w naszej Gminie.  

Aby podziękować przedsiębiorcom za ich pracę i uhonorować nowe firmy, innowacyjne produkty 

i technologie, od 2019 roku Gmina organizuje Galę pod nazwą „Fiala Gminy Rudnik”, na której wręczane 

są nagrody w określonych kategoriach. Wyróżnienia mają inspirować przyszłych i obecnych przedsiębiorców, 

lokalnych społeczników i inwestorów do dalszej aktywizacji. 

 

Bezrobocie 
 

W Gminie Rudnik liczba bezrobotnych pod koniec 2020 roku wynosiła 95 osoby. Większość tych osób 

stanowią kobiety - 59, zaś 36 bezrobotnych to mężczyźni. Tendencja do wyższego bezrobocia wśród kobiet 

utrzymuje się od lat i jest widoczna również w całym powiecie raciborskim. do bezrobotnych należą 

absolwenci, bez żadnych doświadczeń zawodowych. Dla nich zdobycie pierwszej pracy jak i doświadczenia 

zawodowego jest najtrudniejsze. Osób bezrobotnych do 30 roku życia pod koniec grudnia 2020 roku w naszej 

gminie było 26 osób. 

Główne kategorie bezrobotnych obejmują także osoby niepełnosprawne (8 osób), osoby po 50 roku życia (24 

osoby) oraz osoby długotrwale bezrobotne (51 osób, z czego 37 to kobiety). w celu zapobiegania 

bezrobociu organizowane są wyspecjalizowane szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże 

absolwenckie. Powiatowy Urząd Pracy oferuje różne formy wsparcia, takie jak na przykład pomoc 

w wyszukiwaniu ofert pracy. Bezrobotni otrzymują pomoc przy pisaniu podania oraz fachowe doradztwo, np. 

jak zakładać działalność gospodarczą. Niestety nie wszyscy potencjalni zainteresowani wykorzystują 

wspomniane formy dokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji.  

 

Edukacja 
 

Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe „zakładanie 

i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, należy do zadań własnych gminy”.  

W roku 2019 w Gmina Rudnik była organem prowadzącym dla:  

1. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy, 
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2. Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach, 

3. Szkoły Podstawowej w Rudniku, 

4. Samorządowego Przedszkola w Gamowie, 

5. Samorządowego Przedszkola w Grzegorzowicach, 

6. Samorządowego Przedszkola w Rudniku. 

Z dniem 1 września 2020 r., na mocy Uchwały Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Rudnik  z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Szkoła Podstawowa w Rudniku oraz Samorządowe Przedszkole w Rudniku, wraz ze swoim oddziałem 

w Szonowicach zostały połączone w  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudniku z siedzibą w dotychczasowej 

Szkole Podstawowej przy ul. Słonecznej 1. 

W związku z tym od 1 września 2020 r. struktura placówek oświatowych przedstawia się następująco: 

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy, 

2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudniku 

3. Szkoła Podstawowa w Grzegorzowicach, 

4. Samorządowe Przedszkole w Gamowie, 

5. Samorządowe Przedszkole w Grzegorzowicach, 

Na terenie Gminy Rudnik działają również szkoły prowadzone przez Parafialne Towarzystwo Oświatowe: 

1. Społeczna Szkoła w Gamowie, 

2. Publiczna Szkoła w Gamowie, 

3. Szkoła Podstawowa w Szonowicach. 

Subwencja oświatowa, przekazywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przysługuje każdej wyżej 

wymienionej placówce oświatowej. 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

Tabela 16. Sieć przedszkoli w gminie i ilość dzieci korzystających w wychowania przedszkolnego 

kształtująca się na przełomie ostatnich trzech lat szkolnych. 

Wyszczególnienie 

 

W roku szkolnym  

2018/2019 

W roku szkolnym  

2019/2020 

W roku szkolnym  

2020/2021 

Lp. 

 

Przedszkole 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

 

1.  Przedszkole 

w Brzeźnicy 

2 35 2 38 2 33 

2.  Przedszkole 

w Gamowie 

1 18 1 12 1 15 

3.  Przedszkole 

w Grzegorzowicach 

1 25 1 25 1 25 
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4.  Przedszkole 

w Rudniku 

2 50 2 50 2 50 

5.  Przedszkole 

w Szonowicach 

1 25 1 25 1 25 

Ogółem 7 153 7 150 7 148 

 

Z przedstawionych danych wynika, że ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego utrzymuje się 

na porównywalnym poziomie, jednakże z tendencją spadkową. We wszystkich placówkach przedszkolnych 

dzieci objęte były opieką pedagoga. Dodatkowo dzieci przygotowywane są do posługiwania się językiem 

obcym nowożytnym tj. językiem angielskim i językiem niemieckim.  Język niemiecki jest również nauczany  

jako język mniejszości narodowej (Przedszkole w Brzeźnicy). 

 

Tabela 17. Liczba dzieci uczęszczająca do przedszkoli na terenie Gminy Rudnik  - w stosunku do liczby 

dzieci zameldowanych na terenie naszej gminy. 

Przedszkole 2020 2019 2018 2017 

Przedszkole w Brzeźnicy 33 38 35 27 

Przedszkole w Gamowie 15 12 18 25 

Przedszkole w Grzegorzowicach 25 25 25 25 

Przedszkole w Rudniku 50 50 50 50 

Przedszkole w Szonowicach 25 25 25 25 

OGÓŁEM w przedszkolach: 148 150 153 152 

Dzieci w wieku 3-6 lat 

zameldowane na terenie Gminy 

Rudnik 

186 175 173 169 

Dzieci uczęszczające 

do przedszkoli poza naszą 

gminą 

29 21 b.d. b.d. 
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Z wyżej przedstawionej tabeli wynika, że z wychowania przedszkolnego na terenie gminy korzysta 80% 

wszystkich zameldowanych w Gminie Rudnik dzieci w wieku 3-6 lat. Prawie 16% dzieci uczęszcza do placówek 

wychowania przedszkolnego poza Gminą Rudnik. Pozostałe 4% to grupa dzieci, która nie korzysta w ogóle 

z placówki wychowania przedszkolnego. 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE  

Na terenie Gminy Rudnik funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w tym jedna w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Rudniku i jedna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy jako Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi. Poniższa tabela przedstawia ilość dzieci uczęszczających do poszczególnych 

szkół w okresie ostatnich trzech lat szkolnych. 

 

Tabela 18. Liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół podstawowych na terenie naszej 

gminy w okresie trzech ostatnich lat. 

Lp. Szkoła 

Podstawowa 

 

 

rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 

2018/2019 

Liczba klas Liczba 

uczniów 

 

Liczba klas Liczba 

uczniów 

 

Liczba klas Liczba 

uczniów 

 

1.  ZSP Brzeźnica 6 22 5 17 6 20 

2.  SP 

Grzegorzowice 

8 132 8 135 9 130 

3.  SP Rudnik 8 96 8 102 9 119 

4.  Społ.  

SP Gamów 

3 20 3 20 3 16 

5.  Publ.  

SP Gamów 

4 22 4 22 4 28 

6.  SP Szonowice 8 84 8 88 9 104 

Ogółem 37 376 36 384 40 417 

 

W szkołach tych kształciło się:  

•  10 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, w tym 2 uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
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•  328 uczniów uczyło się dodatkowo języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.  

Tabela 19. Wydatki na oświatę szkolną ogółem i w podziale na poszczególne szkoły. 

Rok Kwota 

subwencji 

(ostateczna 

Wydatki 

oświaty 

szkolnej 

ogółem 

 

Różnica 

pokryta 

z budżetu 

Gminy 

Wydatki 

SP 

Brzeźnica 

 

Wydatki  

SP 

Grzegorzowice 

Wydatki 

SP Rudnik 

Wydatki 

na szkoły 

PTO 

2017 7 115418,44 7 817741,72 699 994,11 1 028989,83 2 035872,93 2 269967,22 2 482911,74 

2018 5 993993,92 7 677 004,06 1683010,14 1 126319,02 2 000 075,62 2 273909,21 2 276700,21 

2019 6 745151,38 7 715 447,32 970 295,94 927 830,12 2 133 456,18 2 282398,16 2 371762,86 

2020 6 714381,96 7 687683,68 973 301,72 900 877,58 2 127163,31 2 263973,11 2 395669,68 

 

ZATRUDNIENIE w OŚWIACIE 

Na podstawie danych placówek oświatowych w Gminie Rudnik, w roku szkolnym 2019/2020 

zatrudnionych było 72 nauczycieli. Statystycznie na 1 nauczyciela przypada 5,5 dziecka (razem: szkolnych 

i przedszkolnych). 

 

Tabela 20. Zatrudnieni nauczyciele wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.09.2020 r. 

 Stopień awansu zawodowego ( w etatach ) 

 

Stażysta 

 

Kontraktowy 

 

Mianowany 

 

Dyplomowany 

 

Razem 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

ZSP Brzeźnica 2 13 3 20 1 7 9 60 15 

SP 

Grzegorzowice 

0 0 2 10 3 15 15 75 20 

ZSP Rudnik 0 0 2 8 4 15 20 77 26 

SP Gamów  

placówki PTO – brak danych 

 

SP Szonowice 
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Przedszkole 

Grzegorzowice 

0 0 1 20 1 20 3 60 5 

Przedszkole 

Gamów 

0 0 4 66 1 17 1 17 6 

Razem 2 3 12 16 10 14 48 67 72*** 

 

Tabela 21. Poziom wykształcenia nauczycieli na dzień 30.09.2020 r. 

 Poziom wykształcenia (w etatach)  

 

WMPP*  

 

LICENCJAT  

 

SN**  

 

INNE  

 

Razem 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

ZSP Brzeźnica 15 100 0 0 0 0 0 0 15 

SP 

Grzegorzowice 

20 100 0 0 0 0 0 0 20 

ZSP Rudnik 26 100 0 0 0 0 0 0 26 

SP Gamów placówka PTO – brak danych 

SP Szonowice placówka PTO – brak danych 

Przedszkole 

Grzegorzowice 

5 100 0 0 0 0 0 0 5 

Przedszkole 

Gamów 

6 100 0 0 0 0 0 0 6 

Razem *** 100 0 0 0 0 0 0 72*** 

Legenda: * - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.  ** - Kolegium Nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 

obcych. *** - część nauczycieli jest pracownikiem kilku placówek 

 

W roku 2020 został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora nowo powołanego Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego. Odbył się również egzamin dla 3 nauczycieli, w związku z ich ubieganiem się o stopień 

nauczyciela mianowanego – wszyscy troje zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie.  Nikt z nauczycieli 

nie osiągnął wieku emerytalnego i nie przeszedł na emeryturę. 

W 2020 r. wójt przyznał nagrody dla 22 uczennic i uczniów.  

Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach:  

1. dla absolwentów szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce otrzymało 8 uczniów, 
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2. za wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych – 2 uczniów, 

3. za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe o charakterze trwałym – 7 uczniów, 

4. za osiągnięcia w sporcie szkolnym – 7 uczniów. 

Dwoje uczniów kwalifikowało się do dwóch kategorii nagród. Łączna kwota przeznaczona na nagrody 

wyniosła 5.650,00 zł. 

Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna placówka opieki dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku 

życia. Gmina w 2020 r. przekazała subwencję oświatową  na 29 dzieci, uczęszczających do placówek 

wychowania przedszkolnego poza terenem naszej gminy na kwotę  146.438,13 zł. 

Do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu w 2020 r. uczęszczało 5 uczniów, których wydatki na dowóz 

do szkoły pokrywa w 100% gmina. Wydatki na ich dowóz zamknęły się w kwocie 5.224,30zł. 

Gmina  Rudnik pomagała finansowo dzieciom wymagającym rehabilitacji. Kwota za rehabilitację i zajęcia 

z tytułu orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności za rok 2020 wyniosła  18.040,00 zł. 

 

 

ORGANIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO 
 

W Gminie w 2020 r. funkcjonowało 7 świetlic wiejskich w Rudniku (po przekształceniu GCI w Świetlicę 

Wiejską), Czerwięcicach, Grzegorzowicach, Jastrzębiu, Ligocie Książęcej, Lasakach, i Sławikowie. Działalność 

kulturalna wsi Gamów, Modzurów oraz Strzybnik odbywa się przy remizie OSP, wieś Łubowice przy 

Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. J. von Eichendorffa, wieś Brzeźnica przy ZSP w Brzeźnicy, 

Sołectwo Szonowice w świetlicy Szkoły Podstawowej. w powyższych świetlicach odbywają się różne imprezy 

sołeckie o charakterze kulturalnym, a także raz lub dwa razy w roku spotkania z władzami Gminy.  

W świetlicy w Rudniku – dawnym Gminnym Centrum Informacji znajduje się biuro DFK Koło Rudnik i magazyn 

żywności GOPS. Punkt Informacji Turystycznej został przeniesiony do Górnośląskiego Centrum Kultury 

i Spotkań w Łubowicach. 

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Rudnik 

Na terenie gminy w 2020 r. działały 40 organizacji pozarządowych, które w różnorodny sposób wpływa 

na jakość życia lokalnej społeczności.   

Tabela 22. Organizacje pozarządowe w Gminie Rudnik. 

Nazwa stowarzyszenia Miejscowość 

1.    UKS ZRYW Rudnik 

2.    UKS ODRA Grzegorzowice 

3.    UKS ORZEŁ Brzeźnica 

4.    UKS Gamów Gamów 
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5.    LKS DĄB Brzeźnica 

6.    LKS Gamów Gamów 

7.    LKS Grzegorzowice Grzegorzowice 

8.  Błękitne Anioły – Caritas w Łubowicach Łubowice 

9.    OSP w Rudniku Rudnik 

10.    OSP w Modzurowie Modzurów 

11.    OSP w Sławikowie Sławików 

12.    OSP w Strzybniku Strzybnik 

13.    OSP w Brzeźnicy Brzeźnica 

14.    OSP w Gamowie Gamów 

15.    DFK w Jastrzębiu Jastrzębie 

16.    DFK w Grzegorzowicach Grzegorzowice 

17.    DFK w Rudniku Rudnik 

18.    DFK w Sławikowie Sławików 

19.    DFK w Brzeźnicy Ligota Ks. 

20.    DFK  w Modzurowie Modzurów 

21.    DFK  w Gamowie Gamów 

22.  Ulica Sylwestra Rudnik 

23.  Towarzystwo Miłośników J. von Eichendorffa Łubowice 

24.  Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach Łubowice 

25.  Katolickie Towarzystwo Oświatowe im. ks. Śmiecha    Gamów 

26.    Stowarzyszenie Oświatowe w Brzeźnicy Brzeźnica 

27.    Młodzieżowa Rada Gminy Rudnik 

28.    Koło Gospodyń Wiejskich Rudnik 

29.    Koło Gospodyń Wiejskich Ligota Książęca 

30.    Koło Gospodyń Wiejskich Gamów 

31.    Koło Gospodyń Wiejskich Szonowice 

32.    Fundacja „Gniazdo” Modzurów 

33.  Koło Hodowców Gołębi pocztowych w Sławikowie Sławików 

34.  Szkolne Koło Caritas w Rudniku Rudnik 

35.  Caritas w Sławikowie Sławików 

36.  Koło Emerytów i Rencistów w Brzeźnicy Brzeźnica 

37.  Klub Seniora w Modzurowie Modzurów 

38.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło w Rudniku Rudnik 

39.  DFK w Szonowicach Szonowice 

40.  Koło terenowe „Pro Fortalicium Gmina Rudnik” Gmina Rudnik 
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W 2020 roku Gmina Rudnik przekazała dotację dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających 

na naszym terenie w kwocie 142.600,00 zł. 

 

Tabela 23. Dotacje przekazane dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w roku 2020 – 129.500 zł. 

Lp. Stowarzyszenie Kwota przekazana 

1 LKS Grzegorzowice 24.000,00 

2 LKS Gamów 22.000,00 

3 LKS „Dąb” Brzeźnica 53.000,00 

4 UKS „Odra” Grzegorzowice 2.500,00 

5 UKS „Zryw” Rudnik 3.500,00 

6 UKS Gamów 2.500,00 

7 UKS Szonowice 2.500,00 

8 DFK województwa śląskiego w Raciborzu 10.500,00 

9 Caritas oddział w Raciborzu 2.000,00 

10 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach 2.000,00 

11 Stowarzyszenie Pro Fortalicium 7.000,00 

 

 Sport  
 

Gmina wspiera rozwój kultury fizycznej poprzez dofinansowanie klubów sportowych, organizowanie 

i współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych. Finansuje również zajęcia w szkołach związane 

z realizacją zajęć nauki pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych.  

W Gminie działają również 3 Ludowe Kluby Sportowe oraz 5 Uczniowskich Klubów Sportowych: 

• LKS Gamów; 

• LKS Grzegorzowice; 

• LKS „Dąb Brzeźnica”; 

• UKS Gamów; 

• UKS Grzegorzowice; 

• UKS Rudnik; 

• UKS Szonowice; 

• UKS Dąb Brzeźnica. 
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Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert, w 2020 roku udzielono 

dotacje i wypłacono dotacje dla Ludowych i Uczniowskich Klubów Sportowych.  Łączne wydatki na sport 

w 2020 roku wyniosły 110.000 zł. 

Od stycznia 2020 roku UKS Rudnik przejął majątek po likwidowanym klubie LKS ZRYW Rudnik. 

Opis liczby dzieci, młodzieży, członków LKS-ów i UKS-ów w gminie,  (dane ze stycznia 2020 r.) 

• LKS Gamów. - 30 os.; 

• LKS Grzegorzowice. - 34os.; 

• LKS „Dąb Brzeźnica” - 53os.; 

• UKS Gamów – 20os.; 

• UKS Grzegorzowice – 20os.; 

• UKS Rudnik- 29os.; 

• UKS Szonowice – 15os.; 

• UKS Dąb Brzeźnica – 20os. 

Funkcjonowanie i osiągnięci klubów zwłaszcza LKS Dąb Brzeźnica. 

  Rok 2020 okazał się mniej radosny dla zawodników i sympatyków sportu zapaśniczego. Najpierw 

niespodziewana epidemia koronawirusa pokrzyżowała wszelkie plany szkoleniowe i startowe zawodników, 

a potem doszły jeszcze pechowe kontuzje najlepszych zawodników „Dębu”- Sebastiana Jezierzańskiego 

i Patryka Ołenczyna- członków Kadry Narodowej i Olimpijskiej. 

  Odniesione kontuzje nie pozwoliły im na branie udziału w wielu zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. 

Kontuzja Sebastiana okazała się mniej groźna, gdyż pozwoliła mu na wystartowanie w Mistrzostwach Polski 

Seniorów i zdobycie kolejny raz tytułu Mistrza Polski w wadze 86 kg rywalizując w walce finałowej ze swoim 

najgroźniejszym rywalem do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio - Radosławem Marcinkiewiczem. 

Natomiast kontuzja Patryka Ołenczyna – ubiegłorocznego Mistrza Polski w wadze 70 kg oraz srebrnego 

medalisty Młodzieżowych Mistrzostw Europy- wyłączyła go ze startów prawie wszystkich najważniejszych 

imprez krajowych i zagranicznych ( w tym z udziału w Młodzieżowych Mistrzostw Polskie oraz Mistrzostw 

Polski Seniorów). 

    Jednak pomimo tych przeciwności, wielu młodych zawodników i zawodniczek osiągnęło wspaniałe sukcesy 

na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Kamila Kasprów zajęła II miejsce, a Julia Michniewicz III  miejsce 

w Finale Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ponadto Oliwier Orzechowski w kategorii wagowej 35 kg 

wywalczył II w Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbyły się w Zgierzu. 

    w okresach wzmożonej epidemii zajęcia treningowe sekcji odbywały się zdalnie wg opracowanego 

harmonogramu przez trenera i klasy- Krzysztofa Ołenczyna oraz instruktorów pomocniczych - Zbigniewa 

Nowaka i Michała Grzeszczuka- nauczyciela WF-u w szkole w Grzegorzowicach 
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Dzięki Panu Adamowi Porwal,  za pośrednictwem którego firma Henkel ufundowała na rzecz Klubu sprzęt 

sportowy w postaci wioślarza treningowego oraz odzież sportową dla zawodników i zawodniczek na łączną 

sumę ponad 12 000 zł. 

Podobnie jak w 2019, najlepszym klubem piłkarskim w 2020 roku był LKS Grzegorzowice a z UKS-ów, Zryw 

Rudnik. 

 

Klub Senior + 
 

Klub Senior + pomimo, że dwukrotnie pokrzyżował plany Covid -19, udało się zrealizować następujące 

zadania: 

• zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację, ergo terapeutyczne 

• powstał kącik robót ręcznych oraz kółko plastyczne 

• odbyły się dwa spotkania poetyckie: panią Jadwigą Wojnowską oraz Grażyną Drobek-

Bukowską 

• odbyły się zajęcia na obiektach „siłowni pod chmurką” 

• prowadzono zajęcia tzw. „Nordic-Walking” 

• zorganizowano dla seniorów wycieczki : 

− do Leśnictwa Ponięcice, gdzie pan leśniczy udzielił nam prelekcji dotyczącej lasów 

i zorganizował ognisko oraz wycieczkę objazdową: Brzeźnica – Łubowice – Sławików.  

− delegacja pań z Klubu brała udział w otwarciu Drogi Jakubowej w Łubowicach.  

Czytelnictwo i wydarzenia biblioteczne 
 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały: Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku, Filia Biblioteczna 

w Łubowicach oraz 4 punkty biblioteczne w: Szonowicach, Gamowie, Brzeźnicy i Grzegorzowicach. 

W roku 2020 zakupiono ogółem 510 woluminy o wartości 13.881 zł., ponadto biblioteka wzbogaciła swoje 

zbiory o 16 darów o wartości 120 zł. 

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców w 2020 r. wyniósł 10,2. 

 

Tabela 24. Zbiory biblioteczne stan na 31 grudnia 2020 r. 

 

Stan 

księgozbioru 

na dzień 

31.12.2018 

Przybyło  

Ubyło 

 

Stan 

księgozbioru 

na dzień 

31.12.2019 

 

Ogółem 

  w tym : 

z zakupu dotacja BN dary 
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18645 277534 526 14001 345 9035 165 4846 16 120 1253 10928 17918 2806

07 

 

Użytkownicy biblioteczni 2020 r. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zrejestrowano 860 czytelniczek i czytelników, w tym: 525 

kobiet i 335 mężczyzn. 

 

Tabela 25. Podział czytelników według grup wiekowych. 

PODZIAŁ CZYTELNIKÓW WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH 

 

RAZEM  

 

do lat 5  

 

16-12 lat  

 

13-15 lat  

 

16-19 lat  

 

20-24 lat  

 

25-44 lat  

 

45-60 lat  

 

powyżej 

60 lat  

 

860 71 328 177 23 17 111 84 49 

 

Tabela 26. Podział czytelników według wykonywanego zajęcia. 

 

Ogółem 

 

Osoby uczące się 

 

Osoby pracujące 

 

Pozostali 

 

860 

 

611 

 

181 

 

68 

 

Wskaźnik zarejestrowanych użytkowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców w roku 2020 wyniósł : 17,3 

(liczba mieszkańców wg USC na dzień 31.12.2020 r.- 4958) 

 

Wykorzystanie usług bibliotecznych w 2020 r. 

• W ciągu roku z usług  bibliotecznych skorzystało (odwiedziny ogółem) 4.059. 

• Wskaźnik odwiedzin : 81 na 100 mieszkańców. 

• Wypożyczenia (na miejscu i na zewnątrz, książki i czasopisma) 9188 pozycji. 

• Wskaźnik wypożyczeń: 185,3  na 100 mieszkańców. 
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Tabela 27. Wypożyczenia książek. 

 

 

wypożyczenia 

ogółem 

(książki 

i czasopisma 

na zewnątrz i 

na miejscu) 

w tym 

książki dla 

dorosłych 

 

książki dla 

dzieci 

i młodzieży 

 

kompendia 

wiedzy 

 

czasopisma 

 

książki w języku 

niemieckim 

(filia Łubowice) 

 

 

9188 

 

3740 

 

4376 

 

525 

 

547 

 

0 

 

 ZATRUDNIENIE w GBP 

 W roku 2020 Biblioteka zatrudniała 3 pracowników merytorycznych, w tym : dwóch  pracowników 

w pełnym wymiarze godzin (Dyrektor GBP oraz Bibliotekarz) i jednego  pracownika w wymiarze 0,5 etatu 

(Bibliotekarz). Ponadto zatrudniony był pracownik administracyjny w wymiarze 0,125 etatu (Główny 

Księgowy), Inspektora ochrony danych osobowych zatrudniano na umowę- zlecenie. 

 

KOMPUTERYZACJA i E-USŁUGI 

W bibliotekach Gminy Rudnik w roku 2020 użytkowano 3 komputery, wszystkie dostępem 

do Internetu. do katalogowania zbiorów w systemie bibliotecznym SOWA SQL wykorzystywane były 2 

komputery. 

Biblioteka centralna w Rudniku użytkuje System biblioteczny SOWA SQL - moduł podstawowy, który 

umożliwia : retrokonwersję Z39,50, opracowanie inwentarza i prezentację katalogu online. Od 2016r do końca 

roku 2020 wprowadzono do bazy Biblioteki 11.485 rekordów książek z bieżących wpływów oraz 

z retrospekcji. to jest 60,43 % całego księgozbioru. Katalog on-line jest prezentowany na stronie Internetowej 

Biblioteki: www.gbprudnik.naszabiblioteka.com oraz na stronie Gminy. Jest dostępny całą dobę. 

 Nasza Biblioteka oferuje również e-usługi : komunikację z czytelnikami poprzez „Zaproponuj tytuł” 

i „Zapytaj Bibliotekarza”. E- usługi są adresowane do wszystkich naszych użytkowników, najczęściej 

korzystają z nich dorośli czytelnicy. w 2020 roku zarejestrowaliśmy 1432 odsłony na naszej strony 

internetowej. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA i EDUKACYJNA w 2020 R. 

 Biblioteki Gminy Rudnik powadziły działalność kulturalną i edukacyjną skierowaną do swoich 

użytkowników, mającą na celu popularyzację biblioteki i czytelnictwa. Informacje i relacje o imprezach 

organizowanych w bibliotekach publikowane były na stronie Internetowej Biblioteki, w serwisie 

http://www.gbprudnik.naszabiblioteka.com/
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społecznościowym Facebook, serwisie informacyjnym Gminy Rudnik, lokalnym „Biuletynie Informacyjnym 

Gminy Rudnik”. 

 

SPOSOBY PROMOCJI CZYTELNICTWA  

Na bieżąco prezentowaliśmy zakupione nowości na specjalnych półkach w bibliotece.  

W katalogu online wyświetlane są na bieżąco nowości zakupione przez nasze placówki.  

Na stronie Internetowej zamieszczane są informacje o nowościach zakupionych przez Bibliotekę. 

 

 w 2020 roku wykonano wystawę pt.: ”Patroni Roku 2020” dotyczącą: 

– Św. Jana Pawła II 

– Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

– Romana Ingardena 

– Leopolda Tyrmanda 

– Bitwy Warszawskiej 1920 

– 100 rocznicy Zaślubin Polski z morzem 

 

SPOTKANIA AUTORSKIE – rozpoczęto cykl spotkań z poezją: 

1. Z Panią Jadwigą Wojnowską (Wigą) 26 lutego 2020 r. 

• Pani Wiga Wojnowska jest raciborską poetką. Skromną i bardzo ciepłą osobą. Jej wiersze 

opowiadają o zwyczajnym życiu, uczuciach, miłości do przyrody i otaczającego świata. 

na spotkaniu zatytułowanym : Zwyczajne życie wierszem pisane”, wysłuchaliśmy wierszy 

o zwyczajnym życiu - głównie z Jej ostatniego tomiku „A jednak piszę...”. Opowiedziała nam także 

o swoim warsztacie twórczym, jak to wszystko się tworzy.   

2. Nietypowe spotkanie poetyckie z poezją Pani Grażyny Drobek- Bukowskiej  

• 10 marca 2020 r. w trakcie spotkania , wiersze z najnowszego tomiku, który jeszcze był w druku 

zaprezentowała jej redaktorka  pani Małgorzata Drobnicka. na początku pani Małgorzata 

podkreśliła, że Grażyna Drobek-Bukowska niesie ze sobą bagaż bogatych doświadczeń życiowych 

i z nich właśnie buduje swą  twórczość. Poezja pani Grażyny Drobek- Bukowskiej spotkała się 

z bardzo emocjonalnym odbiorem. 

Akcje czytelnicze w których Biblioteka brała udział. 

Jak co roku nasza Biblioteka włączyła się w akcję „Uwolnij książkę”, która jest adresowana 

do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić się książkami z innymi. Powstała oficjalna półka 

bookcrossingowa pod nazwą „Wolne książki w Klubie Seniora” w Rudniku na bieżąco uzupełniana. 

   

Wydarzenia promujące czytelnictwo które udało się zorganizować przez Bibliotekę  

w 2020 roku 
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W roku 2020 w związku z pandemią Biblioteki Gminy Rudnik powadziły działalność  kulturalną  

i edukacyjną skierowaną do swoich użytkowników, mającą na celu popularyzację biblioteki i czytelnictwo 

tylko do 11 marca 2020 r.  

Informacje i relacje o imprezach organizowanych w bibliotekach publikowane były na stronie 

Internetowej Biblioteki, w serwisie społecznościowym Facebook, serwisie informacyjnym Gminy Rudnik oraz 

lokalnym „Biuletynie Informacyjnym Gminy Rudnik”.  

 

„BIBLIOFERIE 2020”  

• W ramach BIBLIOFERII 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku zorganizowała zajęcia artystyczne pt.: 

„Gliniane rzeźby”. Aby się zrelaksować dzieci tworzyły figurki z gliny. Zajęcia te wymagały kreatywności, 

cierpliwości, a równocześnie rozwijały zdolności manualne 

• Spotkania dla przedszkolaków z cyklu „W krainie bajki”: 

− Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Rudniku z opiekunkami odwiedziły naszą 

Bibliotekę, by przygotować się do zajęć edukacyjnych z postacią Koziołka Matołka. Odwiedziny 

były połączone z zapoznaniem dzieci z biblioteką. 

− Spotkanie edukacyjne z Koziołkiem Matołkiem – w postać tej bohaterki wcielił się 

            zaprzyjaźniony raciborski księgarz pan Dariusz Biel 

− Spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków z Gamowa 

Na spotkanie edukacyjne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku przyjechały dzieci 

z Przedszkola z Gamowa. Głównym tematem było zapoznanie dzieci z biblioteką. Uczestnicy 

dowiedzieli się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej 

zachować. Zobaczyły  jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczenia książek 

a także jak należy dbać o książki. nie zabrakło głośnego czytania i słuchania piosenek zwianych 

z przeczytanymi przygodami bohaterów literackich. Podczas zajęć dzieci nauczyły się także 

piosenek. 

 

        - Spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków z Brzeźnicy 

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzeźnicy uczestniczyły  

w spotkaniu edukacyjnym, zorganizowanym przez pracowników GBP w Rudniku oraz Filii 

Bibliotecznej w Łubowicach. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały bajeczek oraz nauczyły 

się refrenów piosenek związanych z przygodami bohaterów przeczytanych bajek.  
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AKCJE CZYTELNICZE i ŚWIĘTA KSIĄŻKI, w KTÓRYCH BIBLIOTEKA BRAŁA UDZIAŁ 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku kontynuowała udział w Kampanii „Mała książka wielki 

człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki w Krakowie, rozdając dzieciom w wieku od 3 do 6 

lat wyprawki czytelnicze na dobry czytelniczy start. 

• Ponadto Biblioteka brała udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie 2020”,  

organizowanej przez Kinder Mleczna Kanapka wraz z Wydawnictwem Znak propagując zbiórkę 

książek dla małych bibliotek. 

• Wprowadzono usługę „Książka na telefon”. Ta nowa usługa skierowana jest do osób chorych, 

starszych i niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. 

 

Tabela 27. Zestawienie imprez i ilości uczestników. 

lp. Nazwa Imprezy Ilość uczestników 

1 Biblioferie 12 

2 W krainie książki (dzieci przyszły po książki o Koziołku 

Matołku) 

50+6 

3 Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem 50+6 

4 Spotkanie z przedszkolakami z Gamowa 11+3 

5 Spotkanie z przedszkolakami z Brzeźnicy 30+4 

6 Wiga Wojnowska – spotkanie poetyckie 17 

7 Grażyna Drobek- Bukowska – Spotkanie poetyckie 17 

 Razem 206 

Wskaźnik udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę wyniósł 4,15 na 100 mieszkańców 

 

FINANSOWANIE GBP 

 W 2020 roku Gmina Rudnik przekazała na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki dotację w wysokości 

193.000 zł, ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku pozyskała dotację z MKIDN w wysokości 4.846,- 

zł - w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020. w ramach tej dotacji zakupiono ogółem 165 

nowych książek dla GBP w Rudniku oraz Filii Bibliotecznej w Łubowicach. 

 

Turystyka i zabytki 
1. W 2020 r. przyjęta została uchwała przyjęcia Gminnego Planu Opieki nad Zabytkami. 

2. Prace na rzecz ratowania zabytków w Gminie Rudnik. 

Prace nad zabytkami w 2020 roku (pałac w Sławikowie, most w Grzegorzowicach i inne zabytki): 

• Będąc właścicielem pałacu w Sławikowie  wójt, jako przedstawiciel samorządu  postanowił rok temu 

o rozpoczęciu prac porządkowych i staraniu się o fundusze na zabezpieczenie murów i parku.  
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• W ciągu roku prócz sprzątnięcia śmieci i zalegającego gruzu,  wyczyszczone zostały mury pałacu 

z wszelkiego rodzaju roślinności niszczącej bryłę budowli i jej najbliższego otoczenia oraz 

zabezpieczone zostały częściowo stropy oranżerii.   

• Ruina została zaopatrzona w tablice ostrzegające przed możliwością wypadku, a sama budowla 

została ogrodzona. Uporządkowano i zabezpieczono również budynek spichlerza. 

• Wykonano ekspertyzę budowlana browaru pałacowego i oranżerii a następnie wykonano projekt 

budowlany na zagospodarowanie oranżerii i browaru - opracowanych przez firmę STEKRA sp. z o o. 

Wykonano inwentaryzację parku pałacowego. Koszty pokrył Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

• Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z zatwierdzonym  Programem, gmina 

przeprowadziła poszukiwania prowadzone za pomocą wykrywacza metali i georadaru na terenie 

podwórca pałacowego i części ogrodowej. Wszystkie odkryte przedmioty namierzano za pomocą 

GPS. Metoda georadarowa opisywana również skrótem GPR (Ground Penetrating Radar) należy 

do grupy metod elektromagnetycznych. Metoda jest szybka, wydajna i bezinwazyjna. Jej działanie 

opiera się na emisji przez antenę nadawczą fali elektromagnetycznej która po odbiciu lub załamaniu 

na granicy dwóch ośrodków różniących się pomiędzy sobą stałą dielektryczną (granica litologiczna 

lub też zagłębiony obiekt czy kontur wyrobiska podziemnego) powraca i jest rejestrowana przez 

antenę odbiorczą. Zarejestrowany obraz falowy jest odzwierciedleniem wewnętrznej budowy 

ośrodka. Im większy jest kontrast pomiędzy badanym obiektem, a otoczeniem, tym większa 

amplituda fali odbitej. Podczas tego rodzaju pomiaru obie anteny przesuwane są wzdłuż wytyczonej 

wcześniej linii profilu pomiarowego. Tego rodzaju badania mogą być wykonywane również 

w wariancie 3D w którym profile pomiarowe ułożone są  w równoległej siatce. Wyniki badań zostały 

przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Niestety cały czas ogrodzenie jest zrywane, 

a obszar penetrowany przez miejscowych i przyjezdnych pseudobadaczy przeszłości. na ciągłe 

zabezpieczenie ruin przed takimi ludźmi wydawane są niepotrzebnie pieniądze, które można 

przeznaczyć na zabezpieczenie ruin. 

• Wojewódzki Konserwator Zabytków, dzięki staraniom Rady Parafialnej i Wójta Gminy dofinansował 

w wysokości 100.000zł remont kościoła w Gamowie, który za dwa lata będzie obchodził swoje 200 – 

lecie. 

• Pamiętać należy o wpisaniu do WRZ w tym roku pozostałości mostu w Grzegorzowicach. Wpis 

do rejestru był efektem starań czynionych przez koło terenowe z Rudnika utworzone w ramach 

Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” z Bytomia. to właśnie oni obrali 

sobie za cel ratowanie zabytków na terenie gminy. Jednym z nich są ruiny mostu Grzegorzowice – 

Ciechowice. Teren został im użyczony od strony gminy Rudnik przez starostę Grzegorza Swobodę, 

który w imieniu Skarbu Państwa zarządza tym miejscem. Zajęli się uporządkowaniem terenu, 

zawiesili na ruinach mostu tablicę informacyjnej. Koło terenowe Pro Fortalicium Gmina Rudnik 

przejęło fundację Gniazdo, aby mieć swoją niezależność.  nie jest to  nowa organizacja, która powstała 
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na terenie gminy w 2006 r. Zajmowała się m.in. organizowaniem letniego i zimowego wypoczynku dla 

dzieci z terenu gminy. Ówczesny zarząd fundacji przekazał stery młodszym. i od niedawna fundacja 

Gniazdo sprawuje pieczę nad lokalnymi zabytkami. 

• Gmina wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podjęli starania o przejęcie pałacu i parku 

w Strzybniku, wpisaniu tego obszaru do rejestru zabytków, aby przede wszystkim uratować 

starodrzew i mauzoleum. Właścicielki nie są zainteresowane tym miejscem, a lata zaniedbań coraz 

bardziej odbijają się nie tylko na budynkach, ale także parku. w październiku zakończono 

postępowanie dowodowe w sprawie wpisu do rejestru zabytków. 

• W tym roku dokonano inwentaryzacji wszystkich grobów wojennych i tablic pamięci na terenie gminy. 

Sporządzono ich wykaz i harmonogram prac przy poszczególnych, wymagających tego mogiłach. 

Prace rozpoczną się wiosną przyszłego roku, jeśli warunki na takowe pozwolą. 

• Zakończono także inwentaryzację wszystkich przydrożnych i polnych krzyży i kapliczek 

usytuowanych na terenie gminy. Zebrane materiały posłużą do wydania albumu poświęconego tym 

jakże urokliwym obiektom sakralnym. Dziękujemy studentom PWSZ w Raciborzu – kierunku 

architektury, którzy od 2015 roku wspierają gminę w tych działaniach. Zarazem studenci rozpoczęli 

inwentaryzacje obiektów świeckich. w tym roku udało się, pomimo pandemii zinwentaryzować 

browar pałacowy w Sławikowie, spichlerz tamże oraz młyn wodny w Brzeźnicy. 

• W trakcie tworzenia jest izba pamięci przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku,                           

w której eksponowane będą artefakty znalezione w trakcie prac porządkowych oraz przekazywane 

coraz chętniej przez mieszkańców gminy. 

 

Promocja Gminy 
 

Niestety ze względu na pandemię wiele przedsięwzięć mających na celu promocję gminy zostało 

niezrealizowanych. Poniżej przedstawione zostały te przedsięwzięcia, które pomimo pandemii udało się 

przeprowadzić. 

1. Program „Witamy najmłodszych mieszkańców gminy Rudnik” - pakiety podarunkowe dla nowo 

urodzonych dzieci w Gminie Rudnik składają się m.in. z pampersów, śliniaczka, kubków, chusteczek dla 

dzieci. w 2020 roku wydano 46 pakietów. 

2. Promocja gminy w Bytomiu-Miechowicach (25 stycznia 2020). 

3. Odsłonięcie tablicy informacyjnej na ruinach mostu w Grzegorzowicach (20 czerwca 2020) 

4. Kalendarz  - powstał kolejny egzemplarz kolekcjonerskiego kalendarza na rok 2021. 

5. Działania młodzieżowej rady sołeckiej w Łubowicach – promocja obiektów zabytkowych w ramach 

działań turystyki lokalnej. Młodzieżowa Rada Sołecka z Łubowic promowała w sposób aktywny młyn 

w Brzeźnicy oraz muzeum w Łubowicach. 
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Najważniejsze wydarzenia – kalendarium cyklicznych imprez gminnych 
 

1. GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „FIALA GMINY RUDNIK” 

Nagroda samorządu – Fiala – powstała w Rudniku po to, by pokazać jak ważni są dla niego mieszkańcy 

wspierający rozwój gminy. Trafiła do przedsiębiorców, rolników i organizacji pozarządowych.  „Fiala Gminy 

Rudnik” odbyła się 14 MARCA 2020 r., ograniczona obostrzeniami pandemii. 

Na konkurs wpłynęło 16 zgłoszeń. Kapituła dokonała wyboru laureatów. 

Kategorie i zwycięzcy: 

• Innowator Roku – AGROMAX 

• Biznes Przedsiębiorca – FIRMA STUKKATEUR 

• Biznes Rodzinny – BERNART WEINER 

• Aktywny NGO – ZWIĄZEK ŚLĄSKICH KOBIET WIEJSKICH w GAMOWIE 

• Żelazny Kłos Gminy Rudnik – GERARD JAROSZ 

• Dębowy Laur Gminy Rudnik – ANTONI STRZEDUŁA 

• Ambasador Przedsiębiorczości – SYLWIA KITEL 

 

2. KONNA PROCESJA ZE ŚW. URBANEM w ŁUBOWICACH. 

18 maja z inicjatywy Wójta Gminy Rudnik oraz Proboszcza łubowickiej parafii odbyła się pierwsza konna 

procesja św. Urbana. Orszak z końmi oraz mieszkańcy zebrali się wpierw przed ruinami pałacu Eichendorffa, 

gdzie proboszcz ksiądz Andrzej Styra  odprawił krótkie nabożeństwo. po udzielonym błogosławieństwie 

jeźdźcy na czele z  prezesem Terenowego Koła Hodowców Koni- panią Sylwią Kitel, objechali okoliczne pola, 

by prosić Boga za wstawiennictwem św. Urbana o urodzaje. w procesji wzięły udział 53 konie, w tym 

11 powozów. po poczęstunku odbyły się pierwsze zawody w powożeniu zaprzęgów jedno i dwukonnych.  

WYNIKI: 

Pary 

1. Rafał Gruner 

2. Dariusz Franiczek 

3. Patryk Kampka 

Single 

1. Rafał Mężyk 

2. Adam Mężyk 

3. Dominika Kitel 

4. Marco Nawrat 

5. Marcin Lopocz 

6. Robert Kampka 

7. Dawid Zalas 

8. Tomasz Czekała 

9. Daniel Cykowski 
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W siodle 

1. Dominika Kitel 

2. Patrycja Pater 

3. Marta Ficoń 

4. Patryk Knura 

5. Laura Korycka 

6. Marco Nawrat 

7. Jakub Niedbała 

Koszt przedsięwzięcia to 1.800zł. 

 

3. DZIEŃ DZIECKA w SŁAWIKOWIE 

Zwiedzanie ruin, pokazy strażackie, obecność stowarzyszeń: GRH Piechota „HEER”, „Drengowie Znad 

Górnej Odry”, „ODRA 1945” oraz GRH „Chłopcy z Lasu”- to jedne z wielu atrakcji, jakie przygotowali 

organizatorzy. to pierwsze wydarzenie zorganizowane przy pałacu w Sławikowie po jego odsłonięciu. 

Jeszcze nie tak dawno całość porastała bujną roślinnością, obecnie obszar jest już uporządkowany. 

Niedzielne spotkanie zorganizował miejscowy samorząd oraz członkowie koła terenowego utworzonego 

w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” z Bytomia – obecnie „Fundacja 

Gniazdo”. Za uporządkowaniem tego miejsca stała grupa zapaleńców i to właśnie dzięki nim teren ten mógł 

otworzyć się na mieszkańców. Festyn z okazji Dnia Dziecka było pierwszym spotkaniem przy pałacu. to było 

również jedno z pierwszych wydarzeń, które zostało zorganizowane na terenie powiatu raciborskiego 

po poluzowanych obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa.  

 

4. PIKNIK POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 

19 lipca 2020 roku do Sławikowa zjechały zabytkowe samochody osobowe, motocykle, a nawet ciągnik. 

Zainteresowanie wydarzeniem - jak podkreślali w rozmowie z Nowinami organizatorzy - przerosły ich 

najśmielsze oczekiwania. Wydarzenie ma na stałe wpisać się w kalendarz imprez organizowanych przy 

pałacu. w czasie trwania pikniku nie brakowało atrakcji. Były także konkursy z nagrodami. Oceniano pojazdy 

w czterech kategoriach: Najładniejszy moplik, Wypasiony motor, Urocza bryka oraz Najlepszy pojazd. 

nie zabrakło także dobrej muzyki, za którą odpowiedzialny był zespół M-TUNER. Był również obficie 

zaopatrzony bufet, w którym każdy znalazł coś dla siebie. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Gmina 

Rudnik, Fundacja Gniazdo, Interkomplex, Browar Rynek. 

 

5. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY RUDNIK 

Podczas gali uhonorowano 22 osoby. Uczniowie otrzymywali dyplom i gratyfikację finansową.  Podczas gali 

podziękowano również kilku nauczycielom, którzy podjęli się zadania przygotowania uczniów do konkursów 

i motywowania ich. Uhonorowano: Bożenę Walaszek, Dorotę Sochierę, Sybillę Lenard-Gurgul, Marka 
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Muszalika, Karinę Walach i Grażynę Kwiecień. Podziękowania dla nauczycieli odebrali dyrektorzy szkół. 

na zakończenie powitano w gronie mianowanych troje nauczycieli pracujących w placówkach na terenie 

gminy. są to Sabina Mikołajczyk z przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, Ewa Schink 

z przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku oraz Michał Grzeszczuk ze Szkoły Podstawowej 

w Grzegorzowicach. Koszt przedsięwzięcia to 5 600 zł. 

 

6. OTWARCIE DROGI JAKUBOWEJ 

W Łubowicach 24 września 2020 roku pod Centrum Eichendorffa, odbyło się uroczyste otwarcie Drogi 

jakubowej na terenie Gminy Rudnik. Poświęcono słupek wyznaczający szlak dla podążających Drogą 

(camino) Jakubową. Łubowice są na „Szlaku Raciborskim”, który prowadzi od Ujazdu do Nasiedla. 

po wysłuchaniu średniowiecznego hymnu pielgrzymów nastąpiło przecięcie wstęgi. Otwarciu 

przewodniczyli opiekunowie szlaku, m.in. Barbara Wochnik, Joanna Mrozek, ks. prof. Norbert Widok - 

kapelan „Peregrini Opolienses”, który podkreślił, że Kościół został zbudowany na apostołach i tradycji przez 

nich przekazywanej. - Raciborski szlak Drogi Św. Jakuba umożliwi pielgrzymowanie od progu swojego domu 

- powiedział Helmut Starosta - prezes „Peregrini Opolienses”. Podziękował paniom, które zaangażowały 

się w przygotowanie szlaku na naszym terenie. Słowa uznania i podziękowania skierowane zostały do władz 

Gminy Rudnik, które służyły pomocą i z wielkim zrozumieniem pomogły przedsięwzięcie doprowadzić 

do końca. Proboszcz parafii, ks. Andrzej Styra, dokonał poświęcenia, prosząc by święty Jakub miał w opiece 

wszystkich podążających jego szlakiem. Droga Św. Jakuba dla pielgrzyma jest przede wszystkim miejscem 

spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. po uroczystej części goście zostali zaproszeni 

do przejścia fragmentem łubowickiego szlaku. 

Rudnik – informacje w sieci 
 

STRONA INTERNETOWA  

Strona internetowa Gminy Rudnik - 

właśnie tutaj znajdziemy aktualności 

i najświeższe informacje z Gminy i okolic, 

dowiemy się, co się dzieje w urzędzie, 

w gospodarce, kulturze i sporcie. Nasze 

„internetowe serce” niestety nie bije zbyt 

dobrze, serwis internetowy Gminy nie jest 

doskonały i modernizacja strony 

internetowej oraz Biuletynu Informacji 

Publicznej, to wyzwanie na rok 2020/2021. Pragniemy przemodelować stronę i BIP, aby oddać mieszkańcom 

czytelne i proste w obsłudze narzędzie do śledzenia tego, co dzieje się w Gminie Rudnik. 
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BIULETYN INFORMACYJNY 

Wydawany przez Urząd Gminy Rudnik „Biuletyn Informacyjny” od kwietnia 2019 roku otrzymał nową 

szatę graficzną, jako element ujednolicenia i nawiązania do nowego logo naszej Gminy, jej barw i stylistyki. 

Nowa szata graficzna wydaje się bardziej prosta, przystępna naszym czytelnikom, zaś elementy i barwy 

w sposób intuicyjny nawigują osobę czytającą 

treści odpowiednio uszeregowane, znajdujące 

się w wydawanej gazetce. Informacje i treści jakie 

publikowane zostały w roku 2020, dobierane 

zostały głównie pod kątem ważnych informacji, 

wydarzeń oraz komunikatów dotyczących naszej 

gminy. Kody QR znajdujące się przy 

poszczególnych artykułach i galeriach, pełną 

funkcję nawigującą dla urządzeń 

multimedialnych. Zastosowane w/w zmian 

w „Biuletynie Informacyjnym” Gminy Rudnik 

mają zachęcić mieszkańców do częstszego 

odwiedzania naszej gminnej strony internetowej, 

a także przyciągać młodszych mieszkańców 

gminy do zainteresowania się tematyką lokalnej 

społeczności oraz promować nasza gminę 

na zewnątrz.  
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PODSUMOWANIE  

 

Rok 2020 był dla nas wszystkich trudnym czasem, a także dużym sprawdzianem w wielu dziedzinach 

życia. Każdego dnia mierzyliśmy z wieloma wyzwaniami, z jakimi dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Takim 

przykładem jest świadczenie usług publicznych w zupełnie nowych formach, dotychczas niepraktykowanych. 

Był to także wielki sprawdzian umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. w mojej ocenie rudnicki 

samorząd zdał ten egzamin bardzo dobrze. w dobie pandemii wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. 

Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które zaangażowały się w przedsięwzięcia związane z walką z pandemią, 

takich anonimowych bohaterów czasu pandemii jest w naszej gminie naprawdę wielu. Gmina Rudnik, 

podobnie jak samorządy w całym kraju, odczuła ujemny wpływ pandemii na gospodarkę i finanse. 

Zmieniająca się sytuacja społeczno - gospodarcza podyktowana zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa 

COVID-19 SARS – Co-V- 2 skutkowała niższym niż planowano wykonaniem wydatków majątkowych. Pomimo, 

że pandemia spowodowała zastój na rynku inwestycyjnym udało nam się z pozytywnym skutkiem sięgać 

po fundusze zewnętrzne dla gminy i zrealizować cały szereg przedsięwzięć inwestycyjnych. Realizacja tych 

przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie ludzie z którymi mam przyjemność współpracować. Zaczynając 

od Państwa Radnych Rady Gminy w gestii, których leży decyzyjność odnośnie do celu przeznaczenia funduszy 

w gminnym budżecie. Dziękuję Państwu za kolejny rok współpracy. Mam przyjemność kierować świetnym 

zespołem. Zespołem złożonym z pracowników urzędu, kierowników i pracowników gminnych jednostek. 

Dziękuję Wam za codzienne zaangażowanie na rzecz Gminy Rudnik. Bez Waszego wsparcia i pracy nie byłoby 

zmian, jakich w naszej gminie dokonujemy. Dziękuję za to!  

 

 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Rybka 

Wójt Gminy Rudnik 
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