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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 2021, 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.  

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 2021. 
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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). 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.  

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
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_raciborski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
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Rysunek 2. Mapa ukazująca poszczególne miejscowości położone w Gminie Rudnik 

W skład gminy wchodzi: 

• 14 Sołectw: 

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

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

Szonowice 

• Kolonie: 

Gacki 

• Przysiółki: 

Dolędzin, Kolonia Strzybnik, Strzybniczek, Sławienko 

 

 

 

 

 

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/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 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców stałych zmniejszyła się o 49 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 4909 osób, w tym 2551  kobiet i 2358  mężczyzn. w 

odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

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

mieszkańców – 456 

1. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 1487 osób, a liczba mieszkańców w 

wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 1594, 

2. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 602, a liczba mieszkańców: 308 

W 2021 r. urodziło się w gminie Rudnik 40 osób, w tym 20 dziewczynek i 20 chłopców, a zmarło 75 osób, w 

tym 41 kobiet i 34 mężczyzn. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców naszej gminy w podziale na poszczególne sołectwa i płeć. 

SOŁECTWO KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Brzeźnica 241 224 

Czerwięcice 64 39 

Dolędzin 7 12 

Gamów 212 205 

Grzegorzowice 297 249 

Jastrzębie 85 63 

Lasaki 76 75 

Ligota Książęca 75 67 

Łubowice 181 156 

Modzurów 185 196 

Ponięcice 107 124 

Rudnik 524 469 

Sławienko 4 4 

Sławików 236 216 

Strzybnik 130 123 

Szonowice 127 136 

Ogółem 2551 2358 

 

 

Gęstość zaludnienia na terenie naszej gminy wynosi 67 os./km2. 
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W 2021 roku zameldowano na pobyt stały 58 osoby, a 74 osoby wymeldowały się. 

• W zakresie spraw obywatelskich wydano: 

• 5 decyzji dotyczących postępowań o wymeldowanie/zameldowanie administracyjne; 

• 178 zaświadczeń o zameldowaniu; 

• 0 decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców 

• 336 dowodów osobistych 

• Nadano 10 numerów PESEL 

 

Urząd Stanu Cywilnego wydał łącznie: 

•  3 decyzje o zmianie imienia i nazwiska; 

• 14 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego; 

• 535 odpisów aktów stanu cywilnego; 

• Zarejestrowano 5 urodzeń, 25 małżeństw, 47 zgony oraz 1 rozwód; 

• Umiejscowiono 11 zagranicznych aktów stanu cywilnego 

• Przeniesiono łącznie 455 aktów stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego 

 

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. 

W 2021 roku na terenie Gminy zarejestrowanych było 176 firm, z czego 10 firm było zawieszonych a 10 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 2021 roku urzędnicy przyjęli  

4 wnioski dotyczące założenia działalności gospodarczej a 7 firm zakończyło swoją działalność. Zdecydowaną 

większość przedsiębiorców stanowią mężczyźni, co ma wyraźny związek z rodzajem prowadzonych 

działalności w naszej Gminie. 
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Rada Gminy Rudnik 
 

Rada Gminy Rudnik  obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz 

w miesiącu. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców na stronie 

internetowej gminy. 

W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Sesji Rady Gminy Rudnik. Podczas tych posiedzeń podjęto 112 

uchwał. 78 uchwał zostało przekazanych do nadzoru Wojewody Śląskiego, natomiast 35 uchwał do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 23 uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z kolei 15 uchwał podlegało konsultacjom. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał: 30 dotyczyło finansów, 8 oświaty, 5 geodezji i planowania 

przestrzennego, 5 ochrony środowiska, 2 pomocy społecznej, 9 projektów, programów, regulaminów, 

sprawozdań, 19 gospodarki nieruchomościami i lokalami, 15 w sprawie petycji, skarg i wniosków oraz 19 

innych obszarów działalności gminy. Nadzór prawny 2 uchylił w części, a 2 w całości. Wykaz uchwał podjętych 

w roku 2021 zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Gminy Rudnik pod zakładką „uchwały”. 

 

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 

 

Przyjęte programy 
 

W Gminie Rudnik w 2021 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 2022 pn.: 

„Program współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok",. 

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

Gminy Rudnik w 2021 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”. 
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6. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii”. 

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

8. „Roczny plan potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok”. 

9. Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik”. 

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

realizujących. 

 

Urząd Gminy Rudnik 
 

Urząd Gminy w Rudniku jest jednostką organizacyjną gminy, 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 skład kierownictwa Urzędu Gminy Rudnik wchodzą: 

• Wójt, 

• Zastępca Wójta, 

• Skarbnik, jednocześnie kierownik Referatu Finansów, 

• Sekretarz, jednocześnie kierownik Referatu Organizacyjno-prawnego, 

• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 

• Kierownik Referatu Inwestycji Rolnictwa i  Infrastruktury, 

• Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu. 

 

Stan zatrudnienia Urzędu Gminy Rudnik na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 26 osób, w tym: 

• Wójt (1etat) 

• Zastępca wójta (1 etat), 

• 5 osób na stanowiskach kierowniczych (5 etatów), 

• 10 osób na stanowisku inspektora (8,88 etatów), 

• 8 osoby na stanowisku podinspektora (7,75 etaty), 

• 3 osoby na stanowisku księgowa jednostek organizacyjnych CUW (3 etaty), 

 

Wójt Gminy Rudnik w roku 2021 wydał 146 zarządzeń. 

W roku 2021 do tutejszego Urzędu wpłynęło 4701 pism (3545 pism tradycyjnych, 1156 pism elektronicznych) 

oraz 1660  faktur, pracownicy Gminnego Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”  

sporządzili mieszkańcom gminy  i przesłali do WFOŚiGW w Katowicach wnioski o dofinansowanie z poziomu 
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podstawowego 8 wniosków i z poziomu podwyższonego 1 wniosek, a to nie wszystkie sprawy, którymi 

zajmowaliśmy się w tym czasie. Wiele kwestii poruszanych jest w bezpośrednich rozmowach z wójtem czy 

pracownikami. 

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 2021 roku:  

1. W referacie Podatków: 

• wydano 2.175 decyzji podatkowych. Wysłano upomnienia w ilości 286 sztuk, z tego przekazano 

81 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Postanowienia w ilości 140 sztuk dotyczyły 

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

• wystawiono również 54 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i 54 o powierzchni 

gospodarstwa; 

• wydano 287 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym; 

• ponadto w referacie podatkowym wystawiono około 277 dokumentów dotyczących odpowiedzi 

na różne inne pisma. 

2. W referacie Oświaty wydano:  

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

Młodocianych); 

3. W zakresie spraw obywatelskich wydano:  

• 5 decyzji dotyczące postępowań o wymeldowanie/zameldowanie administracyjne; 

• 178 zaświadczeń o zameldowaniu; 

• 336 dowody osobiste 

• Nadano 10 numerów PESEL 

4. Urząd Stanu Cywilnego wydał łącznie: 

• 3 decyzje o zmianie imienia i nazwiska; 

• 14 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego; 

• 535 odpisów aktów stanu cywilnego; 

• Zarejestrowano 5 urodzeń, 25 małżeństw, 47 zgonów oraz 1 rozwód; 

• Umiejscowiono 11 zagranicznych aktów stanu cywilnego 

• Przeniesiono łącznie 455 aktów stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego 

5. W referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji w 2021 roku wydano:  

• 32 decyzje dotyczące uzgodnienia lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, 

http://www.gmina-rudnik.pl/
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• 9 decyzji zezwalających  na zajęcie pasa drogi 

• 17 decyzji zezwalających na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń. 

• 5 decyzji na lokalizację zjazdu. 

6. Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury 

W związku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik 

wydano: 

• 165 zaświadczeń; 

• 52 wypisów i wyrysów z planu; 

• 31 postanowień dotyczących uzgodnienia wstępnego projektu podziału z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego; 

• 31 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.; 

• 4 decyzje w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

7. W ramach działań związanych z ochroną środowiska wydano: 

• 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; 

• 1 decyzję zezwalającą na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za 

agresywną; 

• 1 decyzję zezwalającą na uprawę konopi włóknistych; 

• mieszkańcy złożyli w 2021 r. 39 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. 

• 1 decyzję w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; 

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

Władający nieruchomościami dokonali 74 zgłoszeń na wycinkę drzew i/lub krzewów. 

8. Łącznie wydanych zostało 8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Na terenie 

gminy w 2021 roku 7 przedsiębiorców korzystało z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

9. W 2021 roku do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie około 58 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 
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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.  

Jednostki Pomocnicze Gminy 
 

Zebrania Wiejskie oraz Rad Sołeckich:  

W roku 2021 odbyło  się  16 zebrań wiejskich w sołectwach.  Odbyły się one w miejscowościach: 

Czerwięcicach, Gamowie, Szonowicach, Ligocie Książęcej, Ponięcicach, Modzurowie, Łubowicach, Brzeźnicy, 

Lasakach, Grzegorzowicach, Rudniku, Strzybniku, Jastrzębiu i Sławikowie. 

Zmiany  funduszu sołeckiego na zebraniu wiejskim w trakcie roku dokonały wioski Rudnik w  dniu 16.06.2021r. 

i Szonowice dnia 19.07.2021r.   

Gamów i Modzurów  w wrześniu 2021r.  na zebraniu wiejskim  planując przedsięwzięcia w ramach funduszu 

sołeckiego na rok 2022, podjęły uchwałę o zmianie zadań funduszu sołeckiego  w 2021r.   

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.  
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FINANSE I INWESTYCJE GMINNE 

Stan lokalnych finansów publicznych 
 

 Budżet  gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XXIV/211/2020 z 15 grudnia 

2020 r. Skala i różnorodność zadań przekładają się odpowiednio na zmiany w ciągu roku planu dochodów 

i wydatków budżetowych. Na 31 grudnia 2021 roku plan dochodów wynosił 30.627.159,87 zł,  zaś plan 

wydatków 30.547.332,94 zł.  Dochody wykonano w wysokości 31.047.761,47 zł  (w tym: dochody bieżące 

27.672.285,55 zł, dochody majątkowe  3.375.475,92 zł.).  Wydatki wykonano w wysokości 28.414.012,63 zł  

(w tym: wydatki bieżące 25.196.446,33 zł, wydatki majątkowe 3.217.566,30. Planowana nadwyżka na 

31.12.2021 roku wynosiła 79.826,93 zł. Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką  w 

wysokości  2.633.748,84  zł.     

Wydatki majątkowe stanowią 11 % wszystkich wykonanych wydatków.  

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w 

jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów  101,37 %, wskaźnik wykonania wydatków  93,02 %.  

Wykonanie budżetu Gminy Rudnik  za 2021 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 31.12.2021 roku wynosi 3.490.313,30 zł (bez 

leasingu zaciągniętego przez zakład budżetowy) i 3.543.890,40 zł (łącznie z leasingiem zaciągniętym przez  

zakład budżetowy).  

 

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Rudnik za rok 2021, zaś 

informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 238,98 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosiły 6 222,72 zł. Stan liczba ludności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4909. 

 

Analiza finansowa, podstawowe wielkości budżetowe 
 

Dla celów analizy finansowej przyjęto czasookres 5 pełnych lat to jest od 2017 r. do końca  2021 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 2017 -2021 , 

zamieszczono w poniższej tabeli. 
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Tabela 2.Podstawowe wielkości budżetowe za lata 2017-2021. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

dochody 21 483 549,28 zł 21 345 728,51 zł 28 347 471,58 zł 29.282.807,14 zł   31 047 761,47 zł 

wydatki 20 837 820,02 zł 22 896 007,80 zł 30 078 122,54 zł 27.303.566,30 zł 28 414 012,63 zł 

wynik 645 729,26 zł -1 550 279,29 zł -1 730 650,96 zł 1.979.240,84 zł 2.633.748,84  zł 

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy rudnik 
  

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

 

Tabela 3. Plan i realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 

 plan pierwotny kwota zmiany plan po 

zmianach 

wykonanie 

planu  

% 

realizacji 

dochody bieżące 25 343 981,00 1 920 297,16 27 264 278,16 27 672 285,55 101,50% 

dochody 

majątkowe 

866 511,00 2 496 370,71 3 362 881,71 3 375 475,92 100,37% 

razem 26 210 492,00 4 416 667,87 30 627 159,87 31 047 761,47 101,37% 

 

 

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 4. 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 

3 540 841,00 3 842 433,35 109% 12% 

Subwencje (oświatowa 6.921.040 zł, 

wyrównawcza 3.130.751 zł,  środki na 

uzupełnienie dochodów gmin 71.495 zł, 

środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 

591.833 zł,  środki na uzupełnienie 

subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 

kanalizację 1.392.959 zł),  

10 715 169,00 10 715 169,00 100% 35% 

dotacje 9 986 663,60 9 963 502,69 100% 32% 

dochody własne, w tym: 6 384 486,27 6 526 656,43 102% 21% 

wpływy z podatków i opłat 4 799 680,00 4 859 250,73 101% 16% 

środki unijne i inne zagraniczne 1 287 332,00 1 315 699,47 102% 4% 

pozostałe dochody 297 474,27 351 706,23 118% 1% 

Razem 30 627 159,87 31 047 

761,47 

101% 100% 
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Jak wynika z wcześniejszej tabeli dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Wyższe wykonanie 

mamy w  udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 109 %. 

 

 

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 2021 roku  zrealizowały się w wysokości 10.715.169 ,00 zł. 

Następnie  dotacje, które 2021 roku zrealizowały się w wysokości 9.963.502,69 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 5. Plan i realizację wydatków w podziale na bieżące i majątkowe. 

 plan 

pierwotny 

kwota 

zmiany 

plan po 

zmianach 

wykonanie 

planu  

% 

realizacji 

wydatki bieżące 24 441 897,83 2 303 424,18 26 745 322,01 25 196 446,33 94,21% 

wydatki 

majątkowe 

2 310 952,33 1 491 058,60 3 802 010,93 3 217 566,30 84,63% 

razem 26 752 

850,16 

3 794 482,78 30 547 332,94 28 414 012,63 93,02% 

 

 

udziały w  podatkach od osób 

f izycznych i praw nych

12%

subw encje i środki na 

uzupełnienie dochodów  gmin

35%

dotacje

32%

w pływ y z podatków  i opłat

16%

środki unijne i inne zagraniczne

4%pozostałe dochody

1%

Inne

21%
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Wykres 2. Udział w zrealizowanych wydatkach. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu zrealizowane wydatki bieżące stanowią 89 % ogółu 

wydatków, zaś wydatki majątkowe 11 % ogółu wydatków.  

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków za 2021 r. – w podziale 

na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. 

 

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków za 2021 r. 

dział  plan 

pierwotny 

plan po 

zmianach 

wykonanie 

planu  

% 

wykonania 

udział  

% 

Rolnictwo i łowiectwo 126 000,00 799 500,02 697 212,28 87,2% 2,6% 

Transport i łączność 718 665,90 1 717 426,09 1 444 860,66 84,1% 5,6% 

Turystyka 0,00 33 963,75 20 630,00   

Gospodarka 

mieszkaniowa 

233 300,00 495 800,00 446 447,66 90,0% 1,6% 

Działalność usługowa 30 000,00 94 280,49 42 012,89 44,6% 0,3% 

Administracja publiczna 2 972 477,00 3 048 275,25 2 827 707,66 92,8% 10,0% 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0% 0,0% 

Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 100,0% 0,0% 

Bezpieczeństwo 

publiczne 

i ochrona przeciw 

pożarowa 

247 097,00 379 097,00 357 990,25 94,4% 1,2% 

Obsługa długu 

publicznego 

200 000,00 55 613,00 48 984,45 88,1% 0,2% 

Różne rozliczenia 435 000,00 241 332,00 0,00 0,0% 0,8% 

Oświata i wychowanie 10 189 990,00 11 043 532,60 10 759 955,09 97,4% 36,2% 

Ochrona zdrowia 58 000,00 102 630,91 71 953,27 70,1% 0,3% 

Pomoc społeczna 926 952,00 986 832,00 852 647,93 86,4% 3,2% 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

287 121,00 282 418,00 267 874,10 94,9% 0,9% 

Rodzina 6 308 532,00 6 718 727,00 6 681 612,67 99,4% 22,0% 

11%

89%

UDZIAŁ W ZREALIZOWANYCH WYDATKACH
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Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

3 300 815,55 3 834 253,12 3 259 823,39 85,0% 12,6% 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

528 199,71 513 951,71 469 462,93 91,3% 1,7% 

Kultura fizyczna i sport 187 900,00 196 900,00 162 037,40 82,3% 0,6% 

Razem 26 752 850,16 30 547 332,94 28 414 012,63 93,0% 100,0% 

 

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

wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel wydatkowano ponad 36 % wszystkich wydatków w 2021 r.  

Drugie  miejsce wśród wydatków zajmują połączone działy 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina  razem 25,2 % 

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

środowiska  - to 12,6 % w ogólnej strukturze wydatków.  

 

Przychody i rozchody 
 

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2021 roku -  pierwotnie 

zaplanowano na poziomie 1 112.238,16 zł. po zmianach plan wynosi 2 483.012,07 zł. Wykonanie za 2021 r. 

wyniosło  3 769.083,15 zł  co stanowi 152 % planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 7. 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 

470 000,00 2 411 262,28 3 601 871,80 149% 

Nadwyżki z lat ubiegłych * Gmina 

Rudnik nie posiada nadwyżki, w tej 

pozycji wpisano sumę § 905 i § 906 

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS 

0,00 71 749,79 167 211,35 233% 

kredyty na pokrycie deficytu i 

spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań 

642 238,16 0,00 0,00   

RAZEM 1 112 

238,16 

2 483 012,07 3 769 

083,15 

152% 

 

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

zobowiązań 

 w kwocie 642.238,16 zł. Na sesji w dniu 29.09.2021 roku zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt. 

Zmiany te wprowadzono dzięki możliwości zaangażowania tzw. wolnych środków pozostałych z rozliczenia 

poprzedniego roku i nie było konieczności zaciągnięcia kredytu. 
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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 . Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami zobowiązanie leasingowe jest doliczane do wysokości zadłużenia Gminy Rudnik. 

 

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

569.880,00 zł. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  nie został 

zmieniony w ciągu roku. Wykonanie za 2021r. wyniosło 569.800 zł. co stanowi 100% planu.  Natomiast na sesji 

w dniu 29.09.2021 roku wprowadzono otrzymane środki w kwocie 600.000 zł (Fundusz PGR) i na sesji w dniu 

24.11.2021 wprowadzono otrzymane środki w kwocie 1.392.959 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji . 

Wykonanie w tych pozycjach wynosi  0,00 zł, gdyż są to środki do wydatkowania w przyszłych latach. 

Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 8. Wykaz przychodów za rok 2021. 

tytuł rozchodu (spłaty kredytów i 

pożyczek) 

plan 

pierwotny 

plan po 

zmianach 

wykonanie % wykonania 

kredyt na remonty dróg gminnych (BGK 

zaciągnięty w 2018 roku) 

154 380,00 154 380,00 154 380,00 100% 

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) 

56 800,00 56 800,00 56 800,00 100% 

kredyt na remonty i modernizacje dróg 

gminnych (zaciągnięty w 2011 roku) 

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

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) 

18 000,00 18 000,00 18 000,00 100% 

RAZEM 569 

880,00 

569 880,00 569 880,00 100% 

inne cele (w tej pozycji ujęto 

otrzymane a nie wydatkowane w 2021 

roku środki z RFIL Fundusz PGR 600.000 

+ 1.392.959 zł środki na inwestycje w 

zakresie kanalizacji) 

0,00 1 992 959,00 0,00 0% 

RAZEM (spłaty pożyczek, kredytów i 

inne cele) 

569 

880,00 

2 562 

839,00 

569 880,00 22% 
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Stan zadłużenia gminy rudnik  
 

Spłaty pożyczek i kredytów odbywały się  zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy 

na koniec 2021 r. wynosi 3.490.313,30 zł (bez leasingu ZWIUK) i 3.543.890,40 zł (łącznie z leasingiem 

zaciągniętym przez ZWIUK). Na dzień 31.12.2021 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.  

Wysokość zadłużenia z tytułu leasingu na 31.12.2021 roku wynosi 53.577,10 zł.  
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INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH i UNIJNYCH 

 

Budżet Gminy Rudnik na 2021 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań 

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

 

Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych 
 

• otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL dla miejscowości 

popegeerowskich) na realizację zadań inwestycyjnych  (przebudowa dróg dojazdowych oraz 

budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym) w sołectwie Strzybnik w kwocie 

600.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi 

w 2022 roku, 

• otrzymano  środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.392.959,00 zł 

z  przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (zadanie 

wprowadzone do WPF, planowana  realizacja w latach 2022 i 2023),    

• „Budowa ścieżki sensorycznej w Szonowicach”, całkowita wartość zadania 19.188,13 zł  

dofinansowanie 

 z Konkursu Inicjatyw Sołeckich (10.200,00 zł), wkład własny z funduszu sołeckiego sołectwa 

Szonowice 8.988,13  zł, 

• Rządowy program „Laboratoria przyszłości” – wyposażenie dla szkół – środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, kwota dofinansowania 120.000,00 zł,  całkowita wartość zadania 

120.000,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę 92.400,00 zł , do realizacji na 2022 rok 

pozostała kwota 27.600,00 zł,  

• Rządowy program „Poznaj Polskę” – organizacja wycieczek dla szkół podstawowych, wartość 

zadania 44.059,90 zł, pozyskano 29.763,12 zł środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

pozostała kwota to odpłatność rodziców,   

• „Czyste powietrze” środki z WFOŚiGW – pozyskano środki na realizację zadania w kwocie  

9.000,00 zł,  

• pozyskano 10.000,00  zł na z rezerwy części oświatowej na doposażenie ZSP Rudnik oraz 9.380,00 

zł na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów. 

 

Projekty zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych 
 

•  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku”,  całkowita wartość 

zadania w 2021 roku 1.154.070,30 zł (w tym działania miękkie 57.000,00 zł, wartość inwestycji 

1.097.070,30 zł), planowane  dofinansowanie ze środków unijnych (kwota 1.008.717,50 zł), z 
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czego w 2021 roku na rachunek gminy wpłynęło 804.182,50 zł. Po zakończeniu realizacji projektu  

powinna jeszcze wpłynąć płatność końcowa w kwocie  około 204.535,00 zł  uwzględniające  

poniesione wydatki kwalifikowane przed 2021 rokiem (w tym zakup działki), 

• „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych - termomodernizacja 

budynków w Rudniku i Strzybniku” -  całkowita wartość zadania (lata 2020-2022) planowana jest 

na kwotę 680.390,00 z tego 350.306,36 zł  zrealizowano w 2021  roku zaś kwota 282.700,00 zł 

pozostała do realizacji na 2022 rok. W 2021 roku udało się zakończyć termomodernizację budynku 

w Rudniku oraz zapłacono częściowo termomodernizację budynku w Strzybniku. Wkład własny do 

całości projektu to kwota około 233.573,00 zł,  planowane dofinansowanie unijne to kwocie 

446.817,00 zł.  Planowana zaliczka na 2021 rok w kwocie 215.000 zł nie wpłynęła do 31.12.2021 roku. 

W lutym 2022 roku na rachunek gminy wpłynęła zaliczka w wysokości 358.555,47 zł, 

• „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik” dofinansowanie dla mieszkańców – 

realizacja projektu rozłożona na lata 2021 i 2022. W 2021 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 

250.000 zł,  zaś wydatkowano w formie udzielenia dotacji dla mieszkańców 178.565,81 zł oraz  

10.000 zł na koszty nadzoru i  koordynatora  projektu. W 2022 roku na udzielenie dotacji dla 

mieszkańców przeznaczono 821.213,19 zł oraz koszty nadzoru i koordynatora projektu 24.400,00 zł.  

Łączne dofinansowanie do projektu to kwota 995.000,00 zł  (100% dotacji wartości udzielanych 

mieszkańcom), wkład własny Gminy to koszty nadzoru oraz koordynatora  projektu, 

• Program grantowy „Nasza Przestrzeń” konsultacje społeczne   w  2021 roku wpłynęło 

dofinansowanie 

w kwocie 38.900,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 24.280,49 zł pozostała kwota zostanie 

wydatkowana w 2022 roku, 

• „Razem możemy więcej” projekt realizowany przez SP Grzegorzowice w latach 2019-2021 - 

wartość wydatków w 2021 roku (1.218,79  zł), realizacja projektu zakończyła się w 2021 roku,  

zadanie  dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, 

• "Erasmus+ ZSP Brzeźnica – „Our Innovative Journey to Learning: STEAM”  planowany do 

realizacji w latach 2021- 2022, wartość wydatków w 2021 roku (15.433,74 zł) finansowany ze 

środków  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 

• Erasmus+ SP Grzegorzowice  „W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów …", 

zaliczka na realizację projektu wpłynęła w 2020 roku, w 2021 roku zrealizowano całość projektu – 

wartość wydatków (49.103,96 zł ), finansowany ze środków  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 

• Erasmus+ ZSP Brzeźnica – „European Cultural Heritage …”  planowany do realizacji w latach 

2019- 2022  (wydłużenie w związku z pandemią COVID-19) wartość wydatków w 2021 roku (2.546,60 

zł), finansowany ze środków  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 
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 W 2021 roku otrzymaliśmy zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich; 

• „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: OSP Gamów, Świetlica w Grzegorzowicach  

    i  Ośrodek Zdrowia w Szonowicach", płatność końcowa (188.272,79 zł), 

• „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej OZE”, płatność końcowa 

(34.344,18 zł).  

 

W 2021 roku zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie do inwestycji w ramach „Polskiego Ładu”. 

Ostatecznie otrzymano wstępną promesę dofinansowania do projektu „Budowa sieci kanalizacji i 

modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów” na kwotę 4.744.110,00 zł  do wykorzystania 

do 2024 roku.   

W 2021 roku otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w  2021 roku w kwocie 591.833 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 2021 roku wartość 

pomocy finansowej  dla Powiatu Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich wyniosła 

288.270,64 zł. 

 

W 2021 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego: 

• na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gamowie - zadanie 

dofinansowane ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych całkowita wartość zadania 

529.846,52 zł (w tym: dofinansowanie  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 130.000,00 zł, 

wkład Starostwa Powiatowego 235.158,71 zł, wkład własny z budżetu gminy Rudnik 

164.687,81 zł), 

• na remont odcinka drogi powiatowej w Sławikowie (w kilometrażu 0+455-1+150), zadanie 

dofinansowane ze środków  z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych całkowita wartość zadania 504.365,57 zł ł (w tym: dofinansowanie  z budżetu 

państwa 393.421,49 zł, wkład Starostwa Powiatowego  59.780,60 zł, wkład własny z budżetu 

gminy Rudnik 51.163,48 zł.).     
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Przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych sołectwach finansowane z gminnego 

budżetu, funduszu sołeckiego lub innych źródeł 
 

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok 

przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 9. Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 

2021 rok. 

   

I Fundusz Sołecki Brzeźnica Kwota 

1. 

Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica. Modernizacja dróg 

gminnych ze szczególnym uwzględnieniem ul. Leśnej 1a-1d wraz z modernizacją 

znajdującego się tam rowu melioracyjnego.  

20 000,00 

2. 
Utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw. Zakup sprzętu, 

materiałów i usług 
11 766,01 

  Razem 31 766,01 

II Fundusz Sołecki Czerwięcice   

1. Utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich  4 000,00 

2. Poprawa infrastruktury w sołectwie drogi gminne 10 454,63 

  Razem 14 454,63 

III Fundusz Sołecki Gamów i Sławienko   

1. Dofinansowanie do budowy hali   

2. 
Prace porządkowe, konserwacyjne i melioracyjne na terenie sołectwa – zakup 

sprzętu materiałów i usług 
2 999,21 

3. poprawa infrastruktury - modernizacja ul. Ogrodowej w Gamowie I etap  27 133,43 

  Razem 30 132,64 

IV Fundusz Sołecki Grzegorzowice   

1. Remont i malowanie świetlicy wiejskiej w Grzegorzowicach (wewnątrz)  12 000,00 

2. Remont i modernizacja dróg polnych na ul. Żabnik i Kolonia Gacki  6 000,00 

4 

Wykonanie nasadzeń na placu zabaw, naprawa placu zabaw, utrzymanie terenów 

zielonych, prace porządkowe, konserwacyjne  

i modernizacyjne na terenie sołectwa Grzegorzowice 

17 877,61 

  Razem 35 877,61 

V Fundusz Sołecki Jastrzębie   

1. 
Prace na terenie świetlicy – częściowa rekonstrukcja i wymiana uszkodzonego 

ogrodzenia, remont wiatrołapu i brukowanie części chodnika  
13 714,64 

2. 
Poprawa rekreacji (montaż stelażu do siatki oraz zakup sprzętu zabawowego dla 

dzieci) 
1 000,00 

3. Utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw.   1 914,37 

  Razem 16 629,01 

VI Fundusz Sołecki Lasaki    

1. Utrzymanie terenów zielonych 1 091,06 

2. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej (zakup materiałów i usług) 16 000,00 
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  Razem 17 091,06 

VII Fundusz Sołecki Ligota Książęca    

1. Utwardzenie nawierzchni drogi bocznej od ul. A. Asnyka (poprawa infrastruktury)  16 055,47 

  Razem 16 055,47 

VIII Fundusz Sołecki Łubowice   

1. Inwestycje, rozwój i utrzymanie infrastruktury 14 341,52 

2. Edukacja ekologiczna i historyczna 250,00 

3.  modernizacja oświetlenia w Łubowicach (I etap ul. Kasztanowej)  11 163,14 

  Razem 25 754,66 

IX Fundusz Sołecki  Modzurów i Dolędzin   

1. 
Zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego i przedłużenia  

ul. Ks. Strzybnego (zakup sprzętu materiałów i usług) 
15 000,00 

2. 
Projekt odnowienia placu zabaw, utrzymanie placu zabaw, zakup sprzętu 

materiałów i usług 
2 778,50 

3.  
Kolejny etap poprawy infrastruktury - dalsza część skarpy przy  

ul. Słowackiego  
9 999,29 

  Razem 27 777,79 

X Fundusz Sołecki Ponięcice   

1. 
Utrzymanie czystości na trenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu 

zabaw.  
2 481,31 

2. Modernizacja drogi transportu rolniczego „Jarosz” 18 000,00 

  Razem 20 481,31 

XI Fundusz Sołecki Rudnik   

1. Zakup i montaż zegara na skwerku przy skrzyżowaniu 0,00 

2. Postawienie garażu blaszanego. Utrzymanie placu zabaw 6 299,59 

3. 
Zakup kosza + montaż do koszykówki na tartanie w szkole w Rudniku, zakup 

ławek, stołów oraz wieszaków do UKS Rudnik 
5 400,00 

4. Zakup i montaż pieca elektrycznego, zlewozmywaka i baterii do GCI 3 793,92 

5. Oświetlenie placu zabaw. Zakup ławek, koszy oraz drzewek ozdobnych 14 383,48 

6. wykonanie chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku naprzeciw szkoły  17 000,00 

  Razem 46 876,99 

XII Fundusz Sołecki Sławików   

1. Dofinansowanie  drogi gminnej, 10 000,00 

2. Remonty i doposażenie świetlicy  WDK Sławików.  15 999,30 

3. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw, boiska i obiektów komunalnych  4 224,12 

  Razem 30 223,42 

XIII Fundusz Sołecki Strzybnik   

1. 
Doposażenie, remont, modernizacja i funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP 

bieżąca działalność i promocja sołectwa  – zakup sprzętu, materiałów i usług   
3 035,07 

2. 

Prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa  – zakup 

sprzętu , materiałów i usług, w tym modernizacja 

 ul. Słonecznej     

17 000,00 



RAPORT O STANIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2021  

 

 
 

25 

3. 
Wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów oraz zaopatrzenia 

do wozu bojowego 
2 000,00 

  Razem 22 035,07 

XIV Fundusz Sołecki Szonowice   

1. 
Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Szonowicach. Zakup materiałów i 

usług 
9 999,90 

2. 
Utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw. Zakup materiałów 

 i usług. Zabezpieczenie i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw.  
2 752,32 

3. 
I etap modernizacji drogi prowadzącej z ul. Konopnickiej do szkoły (boiska). Prace 

geodezyjne i wykonanie projektu 
0,00 

4. 
Wyznaczenie toru drogi biegnącej równolegle do ul. Konopnickiej  

od starej piekarni do szkoły. Prace geodezyjne. 
0,00 

5. 
Budowa ścieżki sensorycznej oraz montaż tablic informacyjnych  

w Szonowicach (wkład własny do inicjatywy sołeckiej) 
8 988,13 

  Razem 21 740,35 

  Suma całkowita wszystkie sołectwa 356 896,02 

 

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

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. w roku 2021 sołectwa otrzymały w ramach funduszu sołeckiego 357 

222,36 zł, zaś wydały środki finansowe na kwotę 356 896,02 zł co stanowi prawie 100% przyznanych środków.  
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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. 

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;  242; 

− programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmujący kobiety w wieku 25-59 lat ( 94 badania). 

• Roczna skala działań podjętych przez SPZLA: 

− Liczba złożonych deklaracji do lekarzy  POZ :    3956; 

− Liczba złożonych deklaracji POZ – DPS: 28; 

− Liczba złożonych deklaracji do pielęgniarek środowiskowych:  3 940; 

− Liczba złożonych deklaracji do położnej środowiskowej : 2119; 

− Ilość uczniów objętych opieką higienistki szkolnej : 374 ; 

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

− Ośrodek Zdrowia w Rudniku: 9 798 – w tym 4 107 teleporad ; 

− Ośrodek Zdrowia w Łubowicach:  6 665  – w tym 2 292 teleporad ; 

− Ośrodek Zdrowia w Rudniku w Szonowicach:  2 340 – w tym 828 teleporad . 

• Liczba wizyt domowych: 

− Lekarskich: 470; 

− Pielęgniarskich: 311; 
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− Położnej ( patronaże ): 417; 

• Liczba świadczeń z zakresu poradni specjalistycznych: 

− Poradnia ginekologiczna: 886 porad; 

− Poradnia laryngologiczna: 683 porady . 

• Liczba wszystkich czynności (zabiegów): 7 770, w tym:                                        

− Badania USG : 386; 

− Czynności pielęgniarskie w tym: 

− Zabiegowe i diagnostyczne : 6 241; 

− Pielęgniarstwo środowiskowe : 1 143; 

• Roczna skala działań podjętych przez Gabinet Fizjoterapeutyczny w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. -  954 wizyt: 

− Terapia tkanek miękkich : 649; 

− Kinezyterapia : 305; 

− Elektroterapia : 872; 

− Fononoreza: 750; 

− Krioterapia miejscowa: 493; 

− Światłolecznictwo: 812; 

− Magnetoterapia : 270; 

− Kinesiotaping: 612; 

 

• Ilość wykonanych szczepień w ramach programu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ( 

RARS )w 2021 r. - 3457 w tym: 

− szczepienia przeciw COVID 19 wykonanych w punkcie szczepień w Rudniku – 3 328; 

− szczepienia przeciw COVID 19 wykonanych w domu pacjenta – 74 ; 

− szczepienia przeciw grypie – 55 ; 

 

• Zatrudnienie w SPZLA: 

− Zatrudnienie (kontrakt, etat, umowa zlecenie): 

▪ Kadra lekarska: 

o 1,5 etatu lekarzy  POZ  zatrudnionych na umowę o pracę; 
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o 2 lekarzy POZ zatrudnionych na umowę cywilno-prawną; 

o 2 lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną . 

▪ Kadra pielęgniarska: 

o 5,5 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 zatrudniona na umowę o pracę ; 

o 1 etat rejestratorka medyczna zatrudniona na umowę o pracę na czas 

określony; 

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: 

− Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Szonowicach; 

− Malowanie w Ośrodku Zdrowia w Szonowicach; 

− Usługi remontowo-budowlane w Ośrodku Zdrowia w Łubowicach; 

− Montaż balustrad ze stali nierdzewnej  w Ośrodku Zdrowia w Rudniku; 

− Wykonanie instalacji odgromowej w Ośrodku Zdrowia w Łubowicach i Ośrodku Zdrowia w 

Rudniku; 

− Zakup sprzętu / kasa fiskalna, waga medyczna, urządzenia skanujące Xerorox 3 szt. 

niszczarka / ; 

− Zakup mebli do Ośrodka Zdrowia w Rudniku (rejestracja). 

• Samodzielny  Publiczny  Zakład  Lecznictwa  Ambulatoryjnego w Rudniku  podjął  w roku 2021 

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

2: 

− Praca personelu medycznego przy pacjencie  w  środkach ochrony  osobistej  

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

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

− Częsta dezynfekcja  rąk pracowników; 

− Częsta dezynfekcja  sprzętów i powierzchni; 

− Częste  wietrzenie  pomieszczeń; 
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− Rejestracja telefoniczna  pacjentów  poprzedzona  wywiadem czy nie ma objawów Covid-

19; 

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

− Zmniejszenie do minimum ilości pacjentów przebywających na terenie poradni (umawianie 

pacjentów na konkretne godziny); 

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

jak 

− postępować; 

− Teleporady  u pacjentów Covid+ ; 

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

telefoniczne; 

−  Otwarcie populacyjnego  punktu szczepień (od stycznia 2021 szczepienia pacjentów przeciw 

− Covid-19 ); 

 

• W Gminie Rudnik w  roku 2021 funkcjonował ogólnodostępny Punkty Apteczny w Rudniku. 

 

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 została działalność Klubu Seniora. Pracownicy Ośrodka 

realizowali obowiązki wynikające z potrzeby udzielania pomocy mieszkańcom Gminy z powodu ogłoszonego 

stanu epidemii COVID – 19, głównie było to zabezpieczenie 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+). 

 

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

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Rudniku wydatkował 867 000,71 zł ze 

środków własnych gminy oraz 6 617 277,51 zł w ramach środków zewnętrznych (dotacje celowe etc.). 
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Łącznie wydatkowano 7 484 278,22 zł. Jednocześnie odprowadzono 73 855,88 zł jako dochód własny 

gminy. 

 

2. Wybrane świadczenia udzielane przez GOPS 

 

Tabela 10. 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 

15 146 67794 

Zasiłki okresowe 13 45 21347 

Zasiłki celowe 65 520 50825 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za 

osoby pobierające zasiłek stały 

13 122 5499 

 

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 2021r. objętych programem zostało 53 dzieci oraz osób 

dorosłych, za łączną kwotę 41 934,00zł 

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2019 i 

Podprogram 2020. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2021 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 2021 objętych zostało 100 osób. 

• Akcja Mikołaj dla seniorów – paczki dla seniorów Gminy Rudnik (80+) 

 

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 2021r. pomocą asystenta 

rodziny zostało objętych 5 rodzin. 
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• 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 2021r. to: 6 588,50 zł. W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w 2021r. 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 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 2021 wyniósł 25 943,93zł. 

Z tego wydatkowano z budżetu państwa kwotę 23 297zł, z budżetu Gminy 2 646,93zł. 

 

6. Świadczenie „500+” 

W roku 2021 złożono 489 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „500+”. Liczba dzieci, dla których 

zostało wypłacone świadczenie „500+” w 2021r. to 928.  

Łączna suma wypłaconych świadczeń „500+” w 2021r. Wyniosła 5 145 488zł. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 
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9. Klub Senior+ 

 Klub Seniora działa w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku od 2020 

roku. Został utworzony dzięki programowi wieloletniemu „Senior+”, który realizowany jest przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej. 

 Klub zapewnia dzienny pobyt od poniedziałku do środy osobom starszym, które ukończyły 60 rok 

życia i są mieszkańcami Gminy Rudnik. Podczas pobytu w Klubie zapewnione są podstawowe świadczenia 

rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne, które są bezpłatne. Seniorzy mogą również korzystać nieodpłatnie z 

groty solnej. Do korzystania z Klubu Seniora uprawnione są osoby, które złożyły deklaracje członkowskie i 

dostarczyły od lekarza pierwszego kontaktu zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Do Klubu może 

przynależeć maksymalnie 15 osób.  W roku 2021 stale korzystało 13 osób. 

 

Tabela 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +. 

Klub 

Senior + 

Liczba  osób Wydatki od czerwca 2020r. -materiały biurowe, utrzymanie klubu, 

wynagrodzenie, 

13 35 359,00 

 

 

10.  Rudnicki Bon Żłobkowy 

 

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych rada gminy, 

biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodzin, ustanowiła dla osób zamieszkałych 

na terenie jej działania świadczenie Rudnicki Bon Żłobkowy. W odpowiedzi na potrzeby oraz wnioski rodzin 

z  małymi dziećmi Bon wypełnił  lukę we wsparciu rodzin z małymi dziećmi, dla których kończą się urlopy 

rodzicielskie, a których dzieci nie weszły jeszcze w wiek przedszkolny. 

Celem uchwały było stworzenie przyjaznych warunków dla rodzin z dziećmi poprzez  zapewnienie 

środków finansowych w wysokości 250zł miesięcznie na każde dziecko w wieku od 1 roku do 3 lat 

korzystające z usług żłobka lub klubu dziecięcego, tym bardzie, że na  terenie gminy Rudnik nie ma placówki 

zapewniającej opiekę nad dziećmi do lat 3 . 

Proponowane rozwiązanie miało również na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie 

aktywności zawodowej lub powrót na rynek pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim. W 2021 roku z bonu 

żłobkowego korzystały 3 rodziny a koszt roczny świadczenia wyniósł 7 500,00 zł 

 

Tabela 12. Wydatki na bon żłobkowy w 2021 roku. 

Bon  Żłobkowy Liczba  rodzin Miesięczna Kwota 

dofinansowania 

Łącznie 

3 250 7 500,00 
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11. Program „Czyste Powietrze” 

 

 W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 

r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w 

życie z dniem 1 października 2020 r. 

 Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku 

wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają 

składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej , w tym w ramach Części 2 

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 

programu jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane są w celu 

potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby 

ubiegającej się o dofinansowanie. 

 Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy POŚ, a także poprzez 

odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do  postępowania 

w  sprawie wydania  zaświadczenia stosuje się ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz KPA 

 Od marca 2021 r.  z upoważnienia Wójta ośrodek pomocy społecznej w oparciu o ustawę o 

świadczeniach rodzinnych  realizuje zadanie poprzez wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która 

zamierza złożyć wniosek o podwyższone dofinansowanie. 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Ochotnicze Straże Pożarne  

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. 

Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:  

• OSP Brzeźnica; 

• OSP Gamów; 

• OSP Modzurów; 

• OSP Rudnik ; 

• OSP Sławików; 

• OSP Strzybnik. 
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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 211 członków, w tym 185 mężczyzn i 26 kobiet:  

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

• 6 członków honorowych,  

• 15 członków wspierających.  

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

190,  w tym: 166 mężczyzn, 24 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 13. Liczba interwencji gminnych jednostek OSP w 2021 r. (podkreślone jednostki należą 

do KSRG) 

Jednostki KSRG 

i pozostałe 

 

Pożary 

 

Miejscowe 

zagrożenia 

 

Alarmy fałszywe 

 

Razem 

 

OSP Rudnik 9 71 - 80 

OSP Brzeźnica 5 7 - 12 

OSP Gamów 3 11 - 14 

OSP Modzurów 6 27 1 34 

OSP Sławików 3 6 - 9 

OSP Strzybnik - 12 1 13 

 

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.  

Na wyposażeniu jednostek OSP jest 6 samochodów strażackich w tym 1 samochód ciężki, 4 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. 
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Pod koniec 2021 roku dla  jednostki OSP Sławików zakupiono średni wóz bojowy marki Renault Midliner 

M220 wyprodukowanego w 2001 roku za kwotę 120.000,00 zł. 

W roku 2021 Gmina Rudnik na utrzymanie gotowości bojowej wszystkich gminnych jednostek OSP 

przeznaczyła kwotę około 235.247,37 zł. 

 

Współpraca z Policją  

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

z raciborskiej komendy. Ze względu na awans zawodowy dzielnicowego mł. asp. Pawła Malcharczyka na 

przełomie kwietnia i maja 2021 roku nastąpiła zmiana, a nowym dzielnicowym gminy Rudnik został asp. szt. 

Grzegorz Antkowiak. Dzielnicowy wspiera działania prewencyjne podejmowane przez Komendę Powiatową 

Policji w Raciborzu na terenie naszej gminy,  współpracuje z pracownikami urzędu i podległych im jednostek 

organizacyjnych.  

Ochrona środowiska 

 
24 listopada 2021 r. Gmina Rudnik przyjęła uchwałą aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Rudnik „. w ramach uchwalonego Programu zostały określone zadania własne gminy konieczne do 

realizacji z zakresu ochrony środowiska oraz cele realizacji polityki ekologicznej. 

Rada Gminy Rudnik przyjęła również 24 listopada 2021 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rudnik na lata 2021-2036” 

W 2021 r. Gmina Rudnik zrealizowała działania w zakresie poszczególnych komponentów środowiska: 

 

1. Ochrona powietrza: 

W 2021 roku w Gminie Rudnik odnotowano 14 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. 

• 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 
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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 07.02.2021 r. do 18.03.2021 r. Złożono 65 wniosków na dofinansowanie, zrealizowano 

49 wniosków na łączną kwotę 147 000,00zł pochodzącą z budżetu gminy. Zamontowano: 18 kotłów 

na paliwo stałe (ekogroszek), 3 kotły gazowe, 10 kotłów opalanych biomasą,18 pomp ciepła. 

• Program Rządowy „Czyste Powietrze”– z dniem 30 listopada 2021 swoja działalność gminny punkt 

konsultacyjny w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Celem punktu konsultacyjnego 

jest doradztwo oraz pomoc mieszkańcom w przygotowaniu i przekazaniu wniosku do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach 

udzielonych konsultacji złożono 9 wniosków o dofinansowanie działań związanych z wymianą źródła 

ciepła lub termomodernizacji budynków mieszkalnych. 

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

Zadania w tym obszarze realizowane były w kilku obszarach: 

• W roku 2021 przyznano 5 dotacji 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. 

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 25.000,00 zł.   

• Na stan 31.12.2021 r. na terenie Gminy Rudnik podmioty prowadzące działalność w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odebrały 3260,38 m3; 

• Stan zbiorników bezodpływowych w roku 2021 wyniósł 914 szt. 

 

3. Ochrona gleby i powierzchni ziemi: 

 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Urząd Gminy w Rudniku nie organizował w 2021 r. akcji 

sprzątania gminy. 

 

4. Ochrona przed hałasem: 

 

W 2021 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. Zasoby przyrodnicze Gminy Rudnik: 

Na terenie Gminy Rudnik występują następujące formy ochrony przyrody: 
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• Buk zwyczajny (Fagus silvatica) rosnący w miejscowości Strzybnik na terenie parku w gminie Rudnik; 

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

 

6. Administracja w ochronie środowiska: 

Zezwolenia na usunięcie drzew: 

W roku 2021 przeprowadzono 74 sprawy dot. wycinki drzew na terenie Gminy Rudnik. Na podstawie 

zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew złożonych przez osoby fizyczne dokonano oględzin 224 drzew. Wójt Gminy 

Rudnik wydał w 2021 r. 7 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, na podstawie których zezwolono usunąć 

54 drzewa. 

Dbając o tereny zielone na terenie Naszej Gminy w roku 2021 dokonano 78 szt. nasadzeń drzew 

następujących gatunków: 

− 47 szt. lip drobnolistnych, 

− 11 szt. klonów pospolitych gatunku „purple globe”, 

− 20 szt. jabłoni gatunku szara reneta. 

 

7. Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 

Działania realizowane są zgodnie z przyjętym uchwałą w 2021 r. Programem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, w ramach którego Gmina Rudnik: 

• zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy 

Rudnik miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku prowadzonym przez Rolniczą 

Spółdzielnię Produkcyjną w Rybniku ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik. Schronisko to odławia 

bezdomne zwierzęta i zapewnia im pomieszczenie chroniące; 

• wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, którym w 

2021 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 2021 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 2021 koszty związane z realizacją programu wyniosły 17 209,30 zł 

 

10. 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. Zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Rudnik nr XXIV/2015/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020 r. 

Poz. 9224) podjęto następujące stawki: 

Nieruchomości zamieszkałe: 

• odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 24,50 zł/os. 

• podwyższona stawka za odpady komunalne jeśli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

- 73,50 zł/os. 

 

Nieruchomości niezamieszkałe (za 1 pojemnik): 

• Odpady segregowanie: 

▪ worek o pojemności 60 l – 9 zł 

▪ worek o pojemności 80 l – 12 zł 

▪ worek o pojemności 120 l – 18 zł 

▪ pojemnik o pojemności 120 l – 6,30 zł 

▪ pojemnik o pojemności 240 l – 12,60 zł 

▪ pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 zł 

• Odpady niesegregowane: 

▪ worek o pojemności 60 l – 27 zł 

▪ worek o pojemności 80 l – 36 zł 

▪ worek o pojemności 120 l – 54 zł 

▪ pojemnik o pojemności 120 l – 18,90 zł 

▪ pojemnik o pojemności 240 l – 37,80 zł 

▪ pojemnik o pojemności 1100 l – 174,60 zł 

 

Liczba złożonych deklaracji na koniec 2021 roku wynosiła 1420, w tym 108 na których to posesjach 

deklarowano kompostowniki. Mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2021 roku było 5135.  

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

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku (wg stanu na 31.12.2021 r.) wyniosła 

1 347 500,00 zł, natomiast do budżetu wpłynęło 1 173 663,41 zł  Reszta należności podlega ściągnięciu 

w trybie egzekucyjnym.  
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Wykres 3.Podział nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne na terenie Gminy Rudnik 

według danych z 2021 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, 

• 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 2021 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 2021 roku zbieranie odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Nieruchomości zamieszkałe Nieruchomości niezamieszkałe
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Odpady komunalne odbierane są w podziale na następujące frakcje: 

Tabela 14. Ilość odebranych odpadów w 2021 r. w podziale na poszczególne frakcje. 

Frakcja odpadów  

 

Ilość odebrana w 2021 

roku [Mg]  

 

zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale)  

 

134,6700 

opakowania ze szkła  

 

99,1800 

odpady ulegające biodegradacji  

 

207,1200 

Materiały izolacyjne 0,7800 

Opakowania z papieru i tektury 24,4800 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

 

405,7800 

zmieszane odpady komunalne  

 

745,2800 

Odpady budowlane 67,0000 

Zużyte opony 18,9400 

Odpady wielkogabarytowe 85,8900 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,6000 

RAZEM ILOŚĆ ODPADÓW w 2021 ROKU  

 

1790,7100 
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Wykres 4. Procentowa ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku 

w podziale na poszczególne frakcje. 

 

 

11. PSZOK dla gminy Rudnik 

W 2021 roku został wybudowany i odebrany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rudniku (PSZOK) 

przy ul. Przemysłowej 5. Koszt ogólny przedsięwzięcia wyniósł 1 277 907,08 zł, kwota dofinansowania z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 086 221,02 zł (85%), zaś wkład własny Gminy to kwota 

191 686,06 zł (15%). Roboty budowlane wykonała firma: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza. 

Wartość umowy wyniosła: 904 050,00 zł. Na podstawie podpisanych umów, wyposażenie PSZOK zapewniły 

Firmy: P.P.H.U. Torex z Łodzi (za cenę brutto 34 440,00 zł) oraz Polskie Pojemniki Sp. z o.o. z Krosna 

Odrzańskiego (za cenę 132 237,30 zł).  Kampanię informacyjno-edukacyjną zrealizowała Firma: MM Flex Sp. z 

o.o.  z Chorzowa (wartość umowy wyniosła 57 000,00 zł).  

 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 41,62 %

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 22,66 %

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 11,57 %

Zmieszane odpady opakowaniowe 7,52 %

Opakowania ze szkła 5,54 %

odpady wielkogabarytowe 4,80 %

Zmieszane odpady z betonu i gruzu 3,74 %

Opakowania z papieru i tektury 1,36 %

Zużyte opony 1,06 %

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,09 %

Materiały izolacyjne 0,04%
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Gospodarka mieszkaniowa 
 

1. Liczba lokali mieszkalnych 

Mieszkaniowy zasób Gminy Rudnik pozostający w zarządzie gminy na dzień 31.12.2021 r. obejmował 42 

lokali mieszkalnych, w tym 38 mieszkań komunalnych, 4 mieszkania socjalne. 

• Mieszkania komunalne: 

o Rudnik - ul. Mickiewicza 2 ( 4 mieszkania) 

o Rudnik - ul. Sylwestra 45A ( 5 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) 

o Rudnik – ul. Sylwestra 45A (1 mieszkanie) 

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 2021 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 6 417,54 zł. Beneficjentem świadczenia 

były 2 rodziny. Podstawą ich przyznania było dokument stwierdzający prawo do lokalu, dokumenty 

potwierdzające dochód i dokumenty potwierdzające wydatki. W 2021 r. 4 rodziny złożyły wniosek o przydział 

lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Rudnik. 2 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast 2 

rodziny znajdują się na liście oczekujących na przydział lokalu. 

 

Planowanie przestrzenne 
 

Na początku 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 55% 

powierzchni Gminy i tyle samo powierzchni na koniec roku.  

W 2021 r. została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki 

strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik. 

Uchwalono również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych 

Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap II. 
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W 2021 r. wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenach nie objętych 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.  

Gmina Rudnik wydała 1 decyzję lokalizacyjną na terenie gminy Rudnik, dla inwestycji „budowa wiaty 

przystankowej”, dla której Gmina Rudnik była stroną postępowania. 

Infrastruktura drogowa i transport 
 

1. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Gmina Rudnik posiada ok. 64,00 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 2021 Gmina wykonała następujące zadania w zakresie dróg własnych: 

• Modernizacja ul. Akacjowej i Jodłowej w Rudniku – wykonanie nakładki bitumicznej – 29 000,00 zł, 

• Modernizacja ul. Słonecznej w Rudniku: regulacja krawężników, frezowanie istniejącej nawierzchni, 

skropienie, regulacja włazów i wykonanie warstwy ścieralnej – 137 500,00 zł, 

• Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku – 125 000,00 zł, 

• Modernizacja ulicy Stawowej w Rudniku – wyrównanie nawierzchni  tłuczniem kamiennym na 

odcinku 100,00 m – 2 000,00 zł, 

• Modernizacja ul. Słonecznej w Rudniku – wykonanie nowego chodnika – 17 000,00 zł, 

• Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Rudniku – odtworzenie chodnika – 2 000,00 zł, 

• Remont i modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej – ul. Starowiejska w Rudniku – 15 000,00 zł, 

• Modernizacja ul. Dębowej w Sławikowie - ścięcie pobocza i odtworzenie rowu przydrożnego na 

odcinku 170,00 mb – 2 800,00 zł, 

• Modernizacja drogi gminnej ul. Grzegorzowickej w Sławikowie: rozebranie dotychczasowej 

nawierzchni z płyt drogowych, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej szerokości 3,0 mb. i 

na długości 154,00 mb – 69 262,00 zł, 

• Modernizacja drogi transportu rolnego w Ponięcicach - wykonanie nawierzchni betonowej o gr. 20,00 

cm na pow. 167,00 m2 – 34 262,00 zł, 

• Zagospodarowanie skarpy przy drodze gminnej w Modzurowie – ul. Słowackiego – 15 000,00 zł, 

• Utwardzenie kostką betonową pobocza przy drodze publicznej nr 688009S od skrzyżowania z droga 

powiatową nr 3518S w kierunku miejscowości Lasaki na długości 283 mb – 45 092,00 zł, 

• Wzmocnienie skarpy wzdłuż drogi na Bocianie Gniazdo w Grzegorzowicach na odcinku 15,0 m, 

uzupełnienie wyżłobień i kolein w jezdni tłuczniem kamiennym – 4 000,00 zł, 

• Modernizacja drogi transportu rolnego „Jarosz” w Ponięcicach – 35 000,00 zł, 

• Modernizacja drogi gminnej – ul. Leśna w Brzeźnicy – 50 984,00 zł, 

• Remont drogi dojazdowej do użytków rolnych w Brzeźnicy 9 000,00 zł, 

• Modernizacja drogi gminnej w Strzybniku – 1 700,00 zł, 

• Konserwacja rowu przydrożnego w Łubowicach na odcinku 120,00 m – 10 000,00 zł, 
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• Modernizacja drogi transportu rolnego w Ligocie Książęcej (dz. nr 117) – 28 799,92 zł, 

• Modernizacja drogi Ogrodowej w Gamowie – 27 133,43 zł. 

 

Gmina poniosła również znaczny koszt na remonty bieżące dróg oraz ich utrzymanie: 

• na wykonanie napraw  nawierzchni (klejenie dziur)  na drogach gminnych i drogach transportu 

rolnego przeznaczono 21 456,60 zł, 

• zimowe utrzymanie dróg kosztowało 62 137,00 zł, 

• czyszczenie dróg po nawałnicach wyniosło 9 500,00 zł, 

• koszenie poboczy kosztowało 39 996,00 zł, 

• zakup znaków drogowych 2565,65 zł. 

 

Ponadto w ramach pomocy finansowej Gmina poniosła następujące koszty: 

• na budowę RD Racibórz – Pszczyna na odcinku Rudnik – Rybnik - 1 277,29 zł, 

• na przebudowę odcinków drogi 3547S sołectwo Gamów - 164 687,81 zł, 

• na remont odcinka drogi powiatowej w Sławikowie 3518S  - 51 163,48 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 

z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich na terenie naszej gminy w roku 2021, Powiat Raciborski 

otrzymał pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie rekompensaty za utracone przychody 

i poniesione koszty przewozów pasażerskich na terenie Gminy Rudnik w wysokości 288 270,64 zł. 

 

Wodociągi i kanalizacja 
 

Długość sieci wodociągowej, magistrali i przyłączy na terenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2021 

r. to 74,6 km. W 2021r. funkcjonowało 1398 przyłączy wody do budynków w całej gminie, co stanowi prawie 

100 % budynków.  

Gmina Rudnik jest skanalizowana w nieco ponad 30%.  Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 19 km. 

Czynnych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy w 2021 było 456. Stan sieci kanalizacji deszczowej to ok. 

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

przydomowych w naszej gminie na dzień 31.12.2021r, jest 78. 
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Wykres 5. Infrastruktura ściekowa w Gminie Rudnik w 2021 r. 

 

 

1. Zatrudnienie w ZWiUK 

Na dzień 31.12.2021 r. w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku zatrudnionych było 13 osób, 

w tym: 

• Kierownik – 1 etat, umowa o pracę, pracownik biurowy 

• Księgowa – 7/8 etatu, umowa o pracę, pracownik biurowy 

• Inkasent ds. rozliczeń – 1 etat (umowa na czas zastępstwa), pracownik biurowy 

• Kasa -  ¼ etatu, umowa o pracę, pracownik biurowy 

• Pracownicy fizyczni na umowę o pracę: 9 (7 osób na pełen etat, 2 osoby na ½ etatu) 

• Pracownicy fizyczni na umowę zlecenie: 3 osoby 

 

2. Inwestycje w 2021 r. w ZWiUK 

W 2021 r. ZWiUK zainwestował w rozwój i sprawne funkcjonowanie zakładu poprzez kupno lub naprawy, 

m.in.: 

• Piła Spalinowa – 1 611,68 zł, 

• Kosiarka -  1 592,13 zł 

• Wózek paletowy – 1 196,09 zł 

• Kosiarka spalinowa – 3 378,28 zł 

• Niszczarka do dokumentów – 532,80 zł 

• Wkrętarka udarowa – 1 634,66 zł 

• Samochód wywrotka – 25 000,00 zł 

• Kosiarka – 20 000,00 zł 

• Piaskarka – 18 327,00 zł 

• Minikoparka BOBCAT E19 (zobowiązanie leasingowe na kwotę 53 577,10 zł) 

 

Kanalizacja 
sanitarna

32%

Przydomowe 
oczyszczalnie

5%

Zbiorniki 
bezodpływowe

63%

INFRASTRUKTURA ŚCIEKOWA
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3. Wykonane dokumentacje projektowe: 

• Wodociąg w miejscowości Rudnik – dokumentacja na kwotę 15.000 zł. 

4. Dostarczenie i produkcja wody: 

• wyprodukowano – 285.729 m³ wody; 

• dostarczono 235. 074 m³ wody, 

5. Odprowadzone ścieki: 

• Brzeźnica – 1 303 m³; 

• Jastrzębie – 2 7593 m³; 

• Modzurów – 9 448 m³; 

• Ponięcice – 1 697 m³; 

• Rudnik – 23 480 m³. 

6. Wybudowane przyłącza: 

• Wydano 18 decyzji/warunków przyłączenia do sieci wodociągowej; 

• 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.  

W 2021 roku na terenie Gminy zarejestrowanych było 176 firm, z czego do urzędu wpłynęło 10 wniosków o 

zawieszenie działalności gospodarczej a 10 firm prowadziło 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 2021 roku przyjęli 4 wnioski 

dotyczące założenia działalności gospodarczej, zaś 7 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 2021 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. 
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Bezrobocie 
 

W Gminie Rudnik liczba bezrobotnych pod koniec 2021 roku wynosiła 95 osoby. Większość tych osób 

stanowią kobiety - 61, zaś 34 bezrobotnych to mężczyźni. Tendencja do wyższego bezrobocia wśród kobiet 

utrzymuje się od lat i jest widoczna również w całym powiecie raciborskim. Osób bezrobotnych do 30 roku 

życia pod koniec grudnia 2021 roku w naszej gminie było 26 osób. 

Główne kategorie bezrobotnych obejmują także osoby niepełnosprawne (9 osób), osoby po 50 roku życia (28 

osoby) oraz osoby długotrwale bezrobotne (49 osób, z czego 34 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.  

 

Oświata i wychowanie 
 

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  2021 r.  Gmina Rudnik była organem prowadzącym dla:  

1. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy, 

2. Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach, 

3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Rudniku, 

4. Samorządowego Przedszkola w Gamowie, 

5. Samorządowego Przedszkola w Grzegorzowicach, 

Na terenie Gminy Rudnik działały 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. 
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1. Wychowanie przedszkolne  

 

Tabela 15. Sieć przedszkoli w gminie i ilość dzieci korzystających w wychowania przedszkolnego 

kształtująca się na przełomie ostatnich trzech lat szkolnych. 

Wyszczególnienie 

 

W roku szkolnym  

2019/2020 

W roku szkolnym  

2020/2021 

W roku szkolnym  

2021/2022 

Lp. 

 

Przedszkole 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

 

1.  Przedszkole 

w Brzeźnicy 

2 38 2 33 2 39 

2.  Przedszkole 

w Gamowie 

1 12 1 15 1 22 

3.  Przedszkole 

w Grzegorzowicach 

1 25 1 25 1 25 

4.  Przedszkole 

w Rudniku 

2 50 2 50 2 50 

5.  Przedszkole 

w Szonowicach 

1 25 1 25 1 25 

Ogółem 7 150 7 148 7 161 

 

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

na porównywalnym poziomie, jednakże rozpoczęła się tendencja wzrostowa. We wszystkich placówkach 

przedszkolnych dzieci objęte były opieką pedagoga. Dodatkowo dzieci przygotowywane są do posługiwania 

się językiem obcym nowożytnym tj. językiem angielskim lub językiem niemieckim. Język niemiecki jest 

również nauczany  jako język mniejszości narodowej (Przedszkole w Brzeźnicy). 

Tabela 16. Liczba dzieci uczęszczająca do przedszkoli na terenie Gminy Rudnik  - w stosunku do liczby 

dzieci zameldowanych na terenie naszej gminy. 

Przedszkole 2021 2020 2019 2018 

Przedszkole w Brzeźnicy 39 33 38 35 

Przedszkole w Gamowie 22 15 12 18 
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Przedszkole w Grzegorzowicach 25 25 25 25 

Przedszkole w Rudniku 50 50 50 50 

Przedszkole w Szonowicach 25 25 25 25 

OGÓŁEM w przedszkolach: 161 148 150 153 

Dzieci w wieku 3-6 lat 

zameldowane na terenie Gminy 

Rudnik 

203 186 175 173 

Dzieci uczęszczające do 

przedszkoli poza naszą gminą 

29 29 21 b.d. 

 

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. 14% dzieci uczęszcza do placówek 

wychowania przedszkolnego poza Gminą Rudnik. Pozostałe 6% to grupa dzieci, która nie korzysta w ogóle z 

placówki wychowania przedszkolnego. 

 

2. Szkoły podstawowe  

Na terenie Gminy Rudnik funkcjonowało 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  ostatnich trzech latach szkolnych. 

Tabela 17. Liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół podstawowych na terenie naszej 

gminy w okresie trzech ostatnich lat. 

Lp. Szkoła 

Podstawowa 

 

 

rok szkolny 2021/2022 rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2019/2020 

Liczba klas Liczba 

uczniów 

 

Liczba klas Liczba 

uczniów 

 

Liczba klas Liczba 

uczniów 

 

1.  ZSP Brzeźnica 5 19 6 22 5 17 
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2.  SP 

Grzegorzowice 

8 136 8 132 8 135 

3.  SP Rudnik 8 98 8 96 8 102 

4.  Społ.  

SP Gamów 

0 0 3 20 3 20 

5.  Publ.  

SP Gamów 

7 42 4 22 4 22 

6.  SP Szonowice 8 95 8 84 8 88 

Ogółem 36 390 37 376 36 384  

 

W szkołach tych kształciło się:  

• 18 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, 

• 278 uczniów uczyło się dodatkowo języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.  

Tabela 18. 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 

2018 5 993 993 7 677 004 1 683 010 1 126 319 2 000 075 2 273 909 2 276 700 

2019 6 745 151 7 715 447 970 295 927 830 2 133 456 2 282 398 2 371 762 

2020 6 714 381 7 687683 973 301 900 877 2 127 163 2 263 973 2 395 669 

2021  6 901 660 8 308 998 1 407 338 1 112 814 2 436 483 2 483 001 2 276 700 

 

3. Zatrudnienie w oświacie 

Na podstawie danych placówek oświatowych w Gminie Rudnik, w roku 2021 zatrudnionych było 111 

nauczycieli. Statystycznie na 1 nauczyciela przypada 5 dzieci (razem: szkolnych i przedszkolnych). 
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Tabela 19. Zatrudnieni nauczyciele wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.09.2021r. 

 Stopień awansu zawodowego 

 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

 

osoby 

 

osoby 

 

osoby 

 

osoby 

 

osoby 

ZSP Brzeźnica 0 3 1 10 14 

SP Grzegorzowice 0 1 2 16 19 

ZSP Rudnik 3 5 4 17 29 

Szkoła Gamów PTO 1 4 5 7 17 

Szkoła Szonowice PTO 2 1 11 6 20 

Przedszkole Grzegorzowice 0 2 1 2 5 

Przedszkole Gamów 1 3 2 1 7 

Razem 7 19 26 59 111 

 

Tabela 20. Poziom wykształcenia nauczycieli na dzień 30.09.2021r. 

 Poziom wykształcenia (w etatach)  

 

WMPP*  

 

LICENCJAT  

 

SN**  

 

INNE  

 

Razem 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

% 

ogółu 

 

osoby 

 

ZSP Brzeźnica 14 100 0 0 0 0 0 0 14 

Szkoła 

Grzegorzowice 

19 100 0 0 0 0 0 0 19 

ZSP Rudnik 29 100 0 0 0 0 0 0 29 

SP Gamów placówka PTO – brak danych 

SP Szonowice placówka PTO – brak danych 

Przedszkole 

Grzegorzowice 

5 100 0 0 0 0 0 0 5 
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Przedszkole 

Gamów 

7 100 0 0 0 0 0 0 7 

Razem 74 100 0 0 0 0 0 0 74 

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

obcych. 

 

W roku 2021 nikt z nauczycieli nie przeszedł na emeryturę. 

4. W 2021r. wójt przyznał nagrody dla 12 uczennic i uczniów. 

Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach:  

• dla absolwentów szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce otrzymało 7 uczniów, 

• za wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych – 0 uczniów, 

• za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe o charakterze trwałym – 6 uczniów, 

• za osiągnięcia w sporcie szkolnym – 0 uczniów. 

Jeden z uczniów zakwalifikował się do dwóch kategorii nagród. Łączna kwota przeznaczona na nagrody 

wyniosła 3 600,00 zł. 

 

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

życia.  

Gmina w 2021r. przekazała subwencję oświatową  na 29 dzieci, uczęszczających do placówek wychowania 

przedszkolnego poza terenem naszej gminy na kwotę  210 021,67 zł. 

Do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu w 2021 r. uczęszczało 3 uczniów, których wydatki na dowóz do 

szkoły pokrywa w 100% gmina. Wydatki na ich dowóz zamknęły się w kwocie 1 164,79 zł. 

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

z tytułu orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności za rok 2021 dla 6 uczniów wyniosła  17 720,00 zł. 

 

5. Wydatki na działalność oświatową 

Wydatki na działalność związana z oświatą i wychowaniem z roku na rok rosną i w przypadku gminy 

Rudnik sięgają ponad 36 % wszystkich wydatków w 2021 roku i wyniosły 10 815 223,76 zł. Negatywnie 

należy ocenić fakt, że wydatki  na funkcjonowanie oświaty (razem szkoły i  przedszkola) i znacznie 

przewyższają wysokość subwencji oświatowej oraz zrealizowanych dochodów oświatowych. W ramach 

powyższego rozliczenia nie ujęto wydatków na programy ‘Erasmus+” (67.084,30 zł),  projekt unijny „Razem 

możemy więcej” (1.218,79zł), projekt Laboratoria Przyszłości (92.400 zł) tzn. projekty gdzie środki wpłynęły w 

poprzednich latach lub  2021 roku, a projekty nie zostały rozliczone w całości.  W 2021 roku  Gmina Rudnik 

otrzymała w ramach subwencji oświatowej 6 921 040,00 zł, natomiast by pokryć wszystkie wydatki związane 

z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, dopłaciła ponad 3 408 078,96zł w tym 1 475.000 zł na szkoły oraz 

ponad 1.932.000 zł  na utrzymanie przedszkoli.  
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Tabela 21. Źródła finansowania działań z zakresu oświaty i wychowania. 

 

 

Tabela 22. Wydatki na finansowanie oświaty w porównaniu z uzyskanymi dochodami na finansowanie 

oświaty. 

  

  

Razem wydatki na działalność oświatową  

szkoły 

podstawowe (wraz 

ze świetlicami 

szkolnymi) przedszkola 

Razem 

szkoły 

podstawowe 

(w tym 

świetlice 

szkolne) + 

przedszkola  

  8 232 768,01 2 582 455,75 

10 815 

223,76 

Oświata i wychowanie  

szkoły 

podstawowe (bez 

świetlic szkolnych) przedszkola 

Razem 

szkoły 

podstawowe 

+ 

przedszkola  

wydatki bieżące (stałe) : 7 999 895,95 2 568 455,75 

10 568 

351,70 

Szkoły podstawowe (wydatki bieżące, bez 

projektu "Laboratoria Przyszłości")  

7 009 044,79 0,00 7 009 044,79 

Przedszkola 0,00 2 080 579,85 2 080 579,85 

Dowożenie uczniów do szkół 73 647,98 0,00 73 647,98 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 562,27 2 271,96 24 834,23 

Stołówki szkolne i przedszkolne  410 430,92 385 531,68 795 962,60 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach (...) 

0,00 65 628,30 65 628,30 

64%

36%

Oświata i wychowanie - koszty

Subwencja na oświatę i wychowanie Środki z budżetu gminy na oświatę i wychowanie
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Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach (...) 

324 787,33 0,00 324 787,33 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych  

53 206,00 0,00 53 206,00 

Pozostała działalność (bez projektów Erasmus +i 

"Razem możemy więcej", doliczono projekt 

"Poznaj Polskę" oraz doliczono zakup 

oprogramowania księgowego i inne wydatki 

związane z oświatą razem 32.939,22 zł  ) 

106 216,66 34 443,96 140 660,62 

Edukacyjna opieka wychowawcza 221 371,56   221 371,56 

Świetlice szkolne  221 371,56   221 371,56 

        

Wydatki majątkowe  11 500,50 14 000,00   

modernizacja instalacji odgromowej SP 

Grzegorzowice  11 500,50     

plac zabaw w Gamowie    14 000,00   

Razem        

        

 Dochody na działalność oświatową 6 757 673,98 649 470,82   

subwencja oświatowa 6 582 111,95 338 928,05 6 921 040,00 

Szkoły podstawowe (bez projektu "Laboratoria 

Przyszłości",)   

16 879,03 0,00 16 879,03 

Przedszkola   0,00 208 750,59 208 750,59 

Stołówki szkolne i przedszkolne  61 313,28 101 792,18 163 105,46 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych  

53 206,30 0,00 53 206,30 

Pozostała działalność 44 163,42 0 44 163,42 

Projekt 'Poznaj Polskę"        

 Różnica dochody - wydatki -1 475 094,03 -1 932 984,93 

 - 

3 408 078,96 
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ORGANIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

 

W Gminie w 2021 r. funkcjonowało 8 świetlic wiejskich w Rudniku (po przekształceniu GCI w Świetlicę 

Wiejską), Czerwięcicach, Grzegorzowicach, Jastrzębiu, Ligocie Książęcej, Lasakach, Strzybniku 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 2021 r. działało 38 organizacji pozarządowych, które w różnorodny sposób wpływa 

na jakość życia lokalnej społeczności.   

Tabela 23. Organizacje pozarządowe w Gminie Rudnik. 

Nazwa stowarzyszenia Miejscowość 

1.    UKS ZRYW Rudnik 

2.    UKS ODRA Grzegorzowice 

3.    UKS ORZEŁ Brzeźnica 

4.    UKS Gamów Gamów 

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 
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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 „Nasza Brzeźnica” Brzeźnica 

27.    Koło Gospodyń Wiejskich Rudnik 

28.    Koło Gospodyń Wiejskich Ligota Książęca 

29.    Koło Gospodyń Wiejskich Gamów 

30.    Koło Gospodyń Wiejskich Szonowice 

31.    Fundacja „Gniazdo” Modzurów 

32.  Koło Hodowców Gołębi pocztowych w Sławikowie Sławików 

33.  Szkolne Koło Caritas w Rudniku Rudnik 

34.  Caritas w Sławikowie Sławików 

35.  Koło Emerytów i Rencistów w Brzeźnicy Brzeźnica 

36.  Klub Seniora w Modzurowie Modzurów 

37.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło w Rudniku Rudnik 

38.  DFK w Szonowicach Szonowice 

 

W 2021 roku Gmina Rudnik przekazała dotację dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających 

na naszym terenie w kwocie 203 956,67 zł. 

 

Tabela 24. Dotacje przekazane dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w roku 2021. 

Lp. Stowarzyszenie Kwota przekazana 

1 LKS Grzegorzowice 32.000,00 

2 LKS Gamów 22.000,00 

3 LKS „Dąb” Brzeźnica 53.000,00 

5 UKS „Zryw” Rudnik 10.000,00 

6 UKS Gamów 1.500,00 

7 UKS Szonowice 1.500,00 

8 DFK województwa śląskiego w Raciborzu 13.500,00 

9 Caritas oddział w Raciborzu 2.000,00 

10 Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach 6.500,00 
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11 Fundacja Gniazdo 18.000,00 

12. Sołecki Fundusz Integracyjny  26 441,08 zł 

 

 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. 

 

Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert, w 2021 roku udzielono 

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

w 2021 roku wyniosły 133 619,17 zł. 

Opis liczby dzieci, młodzieży, członków LKS-ów i UKS-ów w gminie,  (dane ze stycznia 2021 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. 
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Zapaśnicy LKS „Dąb” Brzeźnica wracają z medalami Mistrzostw Polski Seniorów. Tegoroczne 

mistrzostwa odbyły się w Rzeszowie 3-5.09.2021r. Miłą niespodziankę sprawił swoim fanom oraz wszystkim 

sympatykom sportu zapaśniczego zawodnik „Dębu” – Patryk Ołenczyn w kategorii 70kg. 

Po zajęciu I miejsca w grupie, w finałowej walce o tytuł najlepszego zawodnika zmierzył się z ubiegłorocznym 

srebrnym medalistom Mistrzostw Europy Seniorów – Krzysztofem Bieńkowskim z AKS Białogard. Po 

dramatycznej i emocjonującej końcówce walki, lepszym okazał się Patryk, zdobywając tytuł Mistrza Polski. 

Jest to już drugi tytuł tego młodego, uzdolnionego sportowca.  

Sukces ten jest miłą niespodzianką, gdyż w ostatnim okresie Patryk borykał się z wieloma kontuzjami. 

W mistrzostwach tych również dobrze powalczył Mateusz Kampik w kategorii 74kg. Po zajęciu I miejsca w 

grupie, w finałowej walce o tytuł Mistrza Polski, zmierzył się z Kamilem Rybickim z klubu Mazowsze Teresin, 

uczestnikiem tegorocznej olimpiady w Tokio, z którym stoczył równorzędną walkę, przegrywając nieznacznie 

na punkty, zdobywając ostatecznie tytuł V-ce Mistrza Polski. 

Trzeci uczestnik mistrzostw – Patryk Gołuchowski w kategorii 70 kg, z powodu kontuzji kolana został 

wycofany z turnieju. Zawodnik ten jest wielokrotnym medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Polski. 

Z powodów osobistych w Mistrzostwach nie brał udziału dotychczasowy, najlepszy zawodnik klubu, 

pięciokrotny Mistrz Polski Seniorów oraz medalista wielu turniejów międzynarodowych – Sebastian 

Jezierzański w kategorii 86kg. 

Kolejne dwa złote medale Mistrzostw Polski zdobyli młodzi zapaśnicy „Dębu”. Złoto wywalczyła Emilia 

Strachota w kategorii wagowej 39 kg w Mistrzostwach Polski Młodziczek, które odbyły się w Kielcach w dniach 

19-21.12.2021 r. Z kolei srebrny medal zdobył Oliwier Orzechowski w kategorii wagowej 38 kg w 

Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbyły się we Włodawie w dniach 3-5.12.2021 r. W tym samym czasie 

odbył się również silnie obsadzony Międzynarodowy turniej Heros Lady Open (Boguszów-Gorce). W turnieju 

tym złoty medal zdobyła Emilia Strachota, z kolei Julia Michniewicz wywalczyła medal brązowy. Kamila 

Kasprów ze względu na kontuzję nie mogła dokończyć startu i uplasowała się na dalszej pozycji. 

Na uwagę zasługują również nasi najmłodsi adepci sportu zapaśniczego- Sven Zuber, Olaf Gąsior, Adam 

Filip, Konrad Urbisz, Alicja Nowak oraz Milena Kopel. Cała ta grupa zaliczyła pierwsze starty podczas 

Międzynarodowego Memoriału im. Henryka Wołoszyna ( Gogolin 13.11.2021 ). W trakcie tego memoriału 

Oliwier Orzechowski oraz Emilia Strachota zdobyli złote medale, a Dawid Matusz wywalczył medal srebrny. 

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 

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 2020, najlepszym klubem piłkarskim w 2021 roku był LKS Grzegorzowice a z UKS-ów, Zryw 

Rudnik. 
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Klub Senior + 
 

W roku 2021 Klub Seniora zorganizował wiele ciekawych I atrakcyjnych zajęć dla swoich 

podopiecznych. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, seniorzy z wielką chęcią uczestniczyli 

we wszystkich przewidzianych dla nich zajęciach. 

Udało się założyć ogródek przy placówce, co urozmaiciło czas spędzany na świeżym powietrzu przy pracach 

ogrodniczych. Seniorzy bardzo chętnie brali udział w przygotowanych przez opiekuna zajęciach rozwijających 

pamięć i koncentrację, grach słownych na myślenie oraz zajęciach oddechowo – relaksacyjnych i 

muzykoterapii. 

„Dzień wspomnień” - czyli powrót do przeszłości i starych fotografii cieszył się również dużym 

zainteresowaniem. Do cyklicznych zajęć w Klubie można było zaliczyć również warsztaty plastyczne  ( 

decoupage, masa papierowa, witraże, kolaż, makrama,  BIO zajęcia). 

 Opiekun Klubu Seniora we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną zaprosił ciekawych gości do 

Klubu Seniora. Między innymi odbyły się spotkania z poetami raciborskimi, którzy podzielili się swoją 

twórczością, oraz spotkanie z podróżnikiem opowiadającym o życiu w Islandii. 

Zawitał również do członków klubu dzielnicowy wraz z pogadanką na temat bezpieczeństwa osób starszych 

oraz Służba Leśna. 

 W 2021 roku udało się zorganizować wycieczkę do Rud Raciborskich połączonych ze zwiedzaniem 

Opactwa Cystersów i przejazdem kolejką wąskotorową, oraz wycieczkę do Leśnictwa Ponięcice połączoną z 

zajęciami z Leśniczym, spacerem po lesie i ogniskiem. Co jakiś czas na „ dużym ekranie” organizowane jest 

Kino dla Seniora oraz po obejrzeniu seansu dyskusja na temat filmu. 

Od pewnego czasu by urozmaicać zajęcia seniorom, została wprowadzona gimnastyka z piłeczkami do masażu  

oraz spacery z kijkami nordic – walking. Seniorzy w każdej chwili mogą również korzystać z groty solnej.  Dużą 

aprobatą cieszą się również gry towarzyskie tj. bingo, memory.  Pod koniec roku została zorganizowana wigilia 

połączona ze wspólnym śpiewaniem kolęd. 

Czytelnictwo i wydarzenia biblioteczne 
 

W gminie w 2021 r. funkcjonowały: Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku, Filia Biblioteczna 

w Łubowicach oraz 4 punkty biblioteczne w: Szonowicach, Gamowie, Brzeźnicy i Grzegorzowicach. 

W roku 2021 zakupiono ogółem 407 woluminów o wartości 11.093 zł , ponadto biblioteka wzbogaciła swoje 

zbiory o 132 dary o wartości 2.361 zł .  

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców w 2021 r. wyniósł 8,25. 

 

Tabela 25. Zbiory biblioteczne stan na 31 grudnia 2021r. 
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Polityka gromadzenia zbiorów 

W roku 2021 Biblioteka gromadziła zbiory głównie drogą zakupu oraz darów od czytelników, autorów tomików 

poezji - bohaterów organizowanych spotkań autorskich i instytucji np. IPN w ramach akcji „Biblioteka na to 

czeka” a także w formie nagród za udział w ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez Kinder Mleczna Kanapka 

„Przerwa na wspólne czytanie”. Gromadziliśmy zbiory wyłącznie książkowe. 

 

Użytkownicy biblioteki 2021r. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zarejestrowano 743 użytkowników, 

w tym : 448.kobiet i 295 mężczyzn. 

 

Tabela 26. Użytkownicy zarejestrowani według grup wiekowych. 

 

RAZEM 

 

do lat 5 

 

6-12 

lat 

 

13-15 lat 

 

16-19 lat 

 

20-24 lat 

 

25-44 lat 

 

45-60 lat 

 

powyżej 

60 lat 

743 70 233 143 27 20 112 87 51 

 

Tabela 27. Użytkownicy zarejestrowani według wykonywanego zajęcia. 
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Ogółem 

 

Osoby uczące się 

 

Osoby pracujące 

 

Pozostali 

 

743 491 190 62 

 

Wskaźnik zarejestrowanych użytkowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców w roku 2021 wyniósł : 15,13 

(liczba mieszkańców wg USC na dzień 31.12.2021 r.- 4.909)  

 

 

Wykorzystanie usług bibliotecznych w 2021r. 

• W ciągu roku z usług  bibliotecznych skorzystało (odwiedziny ogółem) 4.715 

• Wskaźnik odwiedzin w ciągu roku : 96,04 na 100 mieszkańców 

• Wypożyczenia (na miejscu i na zewnątrz, książki i czasopisma) 10.705 pozycji 

• Wskaźnik wypożyczeń: 218,06  na 100 mieszkańców 

 

 

Tabela 28. Udostępnienia zbiorów. 

 

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 

NIEMIECKI

M (Filia 

Łubowice) 

 

10705 5225 4314 627 539 0 

 

 

Komputeryzacja i E-usługi 

W bibliotekach Gminy Rudnik w roku 2021 użytkowano 4 komputery, wszystkie z dostępem do 

Internetu. Do katalogowania zbiorów w systemie bibliotecznym SOWA SQL oraz udostępniane czytelnikom 

wykorzystywane były 3 komputery, w tym na 1 komputerze w Bibliotece centralnej uruchomiono bezpłatny 

dostęp do Academici. 

Biblioteka centralna w Rudniku użytkuje System biblioteczny SOWA SQL - moduł podstawowy, który 

umożliwia : retrokonwersję Z39,50, opracowanie inwentarza i prezentację katalogu online.  
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Od 2016 r. do końca roku 2021 wprowadzono do bazy Biblioteki 12.159 rekordów książek z bieżących 

wpływów oraz z retrospekcji. To jest 68,18 % całego księgozbioru. Katalog on-line jest prezentowany na 

stronie Internetowej Biblioteki: gbprudnik.naszabiblioteka.com oraz na stronie Gminy https://gmina-

rudnik.pl/. 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 2021 roku zarejestrowaliśmy 2096 odsłon naszej strony Internetowej. 

 Dzięki współpracy z Biblioteką Śląską w Katowicach w ramach Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego nasza Biblioteka proponuje bezpłatne kody dostępu do platform Legimi, Ibuk Libra i 

Ebookpoint Biblio. 

 

Działalność kulturalna i edukacyjna w 2021r. 

 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 

społecznościowym Facebook, serwisie informacyjnym Gminy Rudnik, lokalnym „Biuletynie Informacyjnym 

Gminy Rudnik”. 

 13 maja nastąpiło otwarcie Izby Tradycji, działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Rudniku i tym samym poszerzyliśmy naszą ofertę o działalność wystawienniczą. Izba Tradycji prezentuje 

eksponaty przede wszystkim od prywatnych kolekcjonerów, darczyńców – mieszkańców gminy, przedmioty 

odnalezione podczas prac porządkowych i konserwacyjnych przy Zespole pałacowo- parkowym rodziny von 

Eickstedt w Sławikowie i innych pałacach Gminy a także wypożyczone z innych instytucji. Izba Tradycji 

powstała w sali, która dotychczas była wykorzystywana do przeprowadzania imprez organizowanych przez 

naszą bibliotekę. 

 Nadal działa bezpłatna usługa „Książka na telefon”, skierowana do osób starszych, chorych  

i z niepełnosprawnościami, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. 

 

Sposoby promocji czytelnictwa  

 Na bieżąco prezentowaliśmy zakupione nowości na specjalnych półkach w bibliotece.  

W katalogu online i na stronie Internetowej zamieszczane są informacje o nowościach zakupionych przez 

Bibliotekę. 

 

Wystawy 

W 2021 roku wykonano wystawę pt.: ”Patroni Roku 2021” dotyczącą: 

•  „Od siebie trzeba wymagać najwięcej” - Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

http://gbprudnik.naszabiblioteka.com/
https://gmina-rudnik.pl/
https://gmina-rudnik.pl/


RAPORT O STANIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2021  

 

 
 

63 

• 200 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida 

• Krzysztof Kamil Baczyński w rocznicę urodzin 

• „Widziałem przyszłość” - rok Stanisława Lema 

• Rok Tadeusza Różewicza 

• Konstytucja 3 maja 

 

Wydarzenia promujące czytelnictwo, które udało się zorganizować przez Bibliotekę w 2021 roku. 

Wydarzenia popularyzacyjne kierowane do dorosłych: 

1. „Spotkanie z Islandią” - Roman Pankiewicz 

2. Aleksander Pordzik - poeta raciborski 

3. Grażyna Drobek- Bukowska - poetka raciborska 

4. Spotkanie z Dyrektorem Muzeum w Raciborzu Romualdem Turakiewiczem i raciborskim etnografem 

Julitą Ćwikłą 

5. Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków Łukaszem Konarzewskim oraz 

konserwatorami zabytków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Anną Zaremba i Łukaszem 

Broniszewskim 

6. Narodowe czytanie „Moralność pani Dulskiej” pod patronatem Pary Prezydenckiej RP 

7. W ramach „Rower On” Rajd rowerowy „Nasza przestrzeń dla Was”  zorganizowano „Wielkie  

 książko-branie” (bezpłatna wymiana książek) 

8. Konkurs plastyczny „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione” 

 

Wydarzenia popularyzacyjne kierowane do dzieci i młodzieży 

1. Konkurs plastyczny „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione” 

2. W ramach „Wakacji w powiecie” odbyły się warsztaty robotyki LEGO 

3. Z okazji „Międzynarodowego dnia postaci z bajek” zaproszono do biblioteki dzieci przedszkolne z 

Szonowic na zajęcia pt.: „Zamieszanie w krainie bajek i baśni” 

4. „Święto Pluszowego Misia” zajęcia dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Rudniku 

5. „Barbórka” - zapoznanie dzieci z pięknym mundurem górniczym, pracą górnika oraz tradycjami 

górniczymi -  dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Rudniku i w Gamowie 

6. Warsztaty artystyczne „Skrzata z nami zrób” dla dzieci i młodzieży 

7. W cyklu zajęć „W krainie bajki” odbyły się : 

 

- 2 spektakle teatralne teatru MASKA z Krakowa pt.: „Kto w bibliotece gości i kradnie 

    mądrości” 

- oraz 2 „Spotkania z Franklinem”  dla dzieci klas I-III i Przedszkolaków 

8. Lekcja biblioteczna w Filii Bibliotecznej w Łubowicach dla uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej z 
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Grzegorzowic 

9. Lekcja biblioteczna promująca bajki Lafontaine'a i zachęcająca do udziału w konkursie plastycznym 

ogłoszonym przez MiPBP w Raciborzu „Konik polny i mrówka”  dla kl. I ZSP  

w Rudniku 

10. 3 Zajęcia z okazji „Narodowego święta niepodległości”  w Przedszkolach :  Rudnik, Gamów i 

Grzegorzowice 

11. „Zabytki z duszą” zajęcia w Izbie Tradycji poświęcone historii prania i prasowania połączone  

ze zwiedzaniem wystawy starych żelazek 

12. Warsztaty ubijania masła „Jak dawniej masło ubijano” - połączone ze zwiedzaniem wystawy 

wyposażenia domu wiejskiego 

13. 2 spotkania z Romanem Pankiewiczem „Kim chcę zostać”?  Dla uczniów klas I – III  

i Przedszkolaków 

14. 2 spotkania z Przedstawicielami Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  

- Hetman Józef Pluta i Król Kurkowy 2021 Bogdan Pająk 

 

Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział 

1. Ogólnopolska akcja „Podziel się książką”, dzięki tej akcji Kinder Mleczna Kanapka ufundowała 

dla naszej biblioteki 2 pufy kostki z napisem „Przerwa na wspólne czytanie” 

2. „Czytanie na trawie” w ramach organizowanych przez Gminę Rudnik  półkolonii pod hasłem 

„Poznaj swoją Gminę” 

3. „Wielkie książkobranie” podczas Rodzinnego rajdu rowerowego (wymiana książek). Rodzinny 

rajd rowerowy „Nasza przestrzeń dla Was”  zorganizowany w ramach akcji RowerOn 

4. „Za rogatkami gminy” dzieci z Gminy Rudnik wzięły udział w wycieczce organizowanej przez 

MiPBP w Raciborzu W ramach „Wakacji w powiecie” 

5. Udział w akcji „Mała książka wielki człowiek” organizowanej przez Instytut 

Książki w Krakowie 

6. Udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie” organizowanej przez Kinder Mleczna Kanapka, 

polegająca na codziennym głosowaniu na naszą Bibliotekę przez naszych czytelników. W 

ramach tej akcji wygraliśmy książki o wartości 1000 zł oraz teatrzyk Kamishibai. 

 

Tabela 29. Zestawienie imprez i ilości uczestników w 2021 r. 

Lp. data Nazwa Imprezy Ilość 

uczestnikó

w 

Organizator 

1 16.12.2021 Spotkanie podsumowujące działania zw. z ochr. zabytków 11 Rudnik 

2 10.12.2021 Przedszkole w Grzegorzowicach -Święto niepodległości 22 Łubowice 

3 8.12.2021 Przedszkole Gamów – święto niepodległości 24 Rudnik 

4 26.10.2021 „ Zabytki z duszą” klasa IV i VI SP Rudnik 22 Rudnik 
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5 26.10.2021 Święto niepodległości Kl. I SP Rudnik 15 Rudnik 

6 26.10.2021 „Konik polny i mrówka” Kl. I SP Rudnik- zajęcia czytelnicze 15 Rudnik 

7 18.10.2021 Zapoznanie z Biblioteką Kl. I SP w Grzegorzowicach 23 Łubowice 

8 6.10.2021 Spotkanie z Franklinem Starszaki 27 Rudnik 

9 6.10.2021 Spotkanie z Franklinem Maluchy 27 Rudnik 

10 28.09.2021 Teatr Maska z Krakowa „Kto w bibliotece gości i kradnie 

mądrości ”Kl. i-III 

48 Rudnik 

11 28.09.2021 Teatr Maska z Krakowa „Kto w bibliotece gości i kradnie 

mądrości”- Przedszkolaki 2 grupy 

41 Rudnik 

12 13.09.2021 Kim chcę zostać R. Pankiewicz -Przedszkolaki 2 grupy 49 Rudnik 

13 13.09.2021 Islandia- trzeci żywioł - Klub Seniora 14 Rudnik 

14 6.09.2021 Narodowe czytanie – Klub Seniora 15 Rudnik 

15 8.12.2021 „Skrzata z nami zrób” – zajęcia artystyczne 10 Rudnik 

16 7.12.2021 Barbórka – święto górników Przedszkole w Gamowie 28 Rudnik 

17 30.11.2021 Barbórka – święto górników Przedszkole w Rudniku - Maluchy 27 Rudnik 

18 25.11.2021 Święto pluszowego misia Przedszkole Rudnik – Maluchy 28 Rudnik 

19 24.11.2021 Święto pluszowego misia Przedszkole Rudnik – Starszaki 21 Rudnik 

20 22.11.2021 Bracia Kurkowi Kl. V SP Rudnik 11 Rudnik 

21 17.11.2021 „Jak dawniej masło ubijano” - zajęcia edukacyjne Kl. II SP 

Rudnik 

9 Rudnik 

22 16.11.2021 Bracia Kurkowi Kl. VII SP Rudnik 18 Rudnik 

23 16.11.2021 Spotkanie z Dyrektorem Muzeum w Raciborzu 8 Rudnik 

24 10.11.2021 „Zamieszanie w krainie bajki” z okazji Dnia postaci z bajek – 

Przedszkole Szonowice 

24 Rudnik 

25 10.11.2021 Święto niepodległości – Przedszkolaki z Szonowic 24 Rudnik 

26 12.08.2021 Robotyka LEGO 29 Rudnik+ 

MiPBP 

27 24.07.2021 Rajd rowerowy -Wielkie książkobranie – wymiana książek 48 Rudnik + UG 

28 1.07.2021 „Czytanie na trawie” - półkolonie I grupa X 2 Bibl. + IT 132 Rudnik 

29 2.07.2021 „Czytanie na trawie” - półkolonie I grupa 66 Łubowice 

30 8.07.2021 „Czytanie na trawie” - półkolonie II grupa X 2 Bibl. + IT 132 Rudnik 

31 8.07.2021 „Czytanie na trawie” - półkolonie II grupa 66 Łubowice 

32 29.06.2021 Spotkanie poetyckie z G. Drobek- Bukowską -Klub Seniora 14 Rudnik 
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33 22.06.2021 Spotkanie poetyckie z Aleksandrem Pordzikiem -Klub Seniora 15 Rudnik 

34 14.05.2021 Otwarcie Izby Tradycji 12 Rudnik 

35 12.04.2021 „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione” - konkurs plastyczny dla 

dorosłych i dzieci 

70 Rudnik 

  Ogółem 1144 37 

                                                                                                                                                  

Wskaźnik udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę wyniósł 23,3 na 100 mieszkańców 

 

 Zatrudnienie w GBP 

 W roku 2021 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. 

 

Finansowanie GBP 

 W 2021 roku Gmina Rudnik przekazała na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki dotację w wysokości 

204.000 zł, ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku pozyskała środki z MKIDN w wysokości 3.500,- 

zł - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 1.1. „Zakup i 

zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.  W ramach tych środków zakupiono ogółem 132 nowe książki 

dla GBP w Rudniku oraz Filii Bibliotecznej w Łubowicach. 

 

Turystyka i zabytki 

 

1. Prace na rzecz ratowania zabytków w Gminie Rudnik. 

Prace nad zabytkami w 2021 roku (pałac w Sławikowie, inne zabytki): 

• Trwały prace porządkowe na terenie pałacu, placu honorowego i staraniu się o fundusze 

na zabezpieczenie murów i parku. Odbyły się dwie wizytacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Katowicach. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie usunięcia wywrotów, zwałów i chorych drzew na 

terenie parku. 

• Rozpoczęto usuwanie chorych drzew i wywrotów.  

• Studenci z PWSZ w Raciborzu wykonali inwentaryzację budowlaną browaru pałacowego i spichlerza.  

• Pamiętać należy o wpisaniu do WRZ w tym roku pozostałości mostu w Grzegorzowicach.  
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• W 2020 roku Gmina wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podjęli starania o przejęcie 

pałacu i parku w Strzybniku, w 2021 roku dokonano wpisu do rejestru zabytków założenia parkowo -  

pałacowego i starej kuźni.  

• W kwietniu została otwarta izba tradycji przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku,                           

w której eksponowane są artefakty znalezione w trakcie prac porządkowych oraz przekazywane coraz 

chętniej przez mieszkańców gminy. 

 

Promocja Gminy 

 

Podobnie jak rok  2019 i w 2020 roku 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. 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.  III edycja gali 

„Fiala Gminy Rudnik” odbyła się 22 Października 2021 r.,. 

Na konkurs wpłynęło 16 zgłoszeń. Kapituła dokonała wyboru laureatów. 

Kategorie i zwycięzcy: 

• Biznes Przedsiębiorca – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „BORBUD” ZP. Z O.O 

• Biznes Rodzinny – RUDOLF BLANA 

• Aktywny NGO – FUNDACJA GNIAZDO 

• Żelazny Kłos Gminy Rudnik – RSP PONIĘCICE 

• Dębowy Laur Gminy Rudnik – NIKODEM MUSIOŁ 

• Ambasador Przedsiębiorczości – EDYTA REICHEL 

 

2. 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 2021 roku wydano 36 pakietów. 

 

3. KONNA PROCESJA ZE  ŚW. URBANEM w ŁUBOWICACH. 

22 maja 2021 w sobotę odbyła się w Łubowicach procesja konna ku czci św. Urbana i zawody zaprzęgowe. 

Wszystkich uczestników przywitała organizatorka p. Sylwia Kitel, głos zabrał także wójt gminy Rudnik p. Piotr 

Rybka. Tradycyjnie procesja rozpoczęła się krótkim nabożeństwem z błogosławieństwem. Po nim uformował 
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się szyk jeźdźców i zaprzęgów konnych. Procesja poprowadzona została poprzez pola Łubowic, Ligoty 

Książęcej i Brzeźnicy. Po powrocie, po krótkim odpoczynku i przerwie na poczęstunek rozpoczęły się zawody 

w siodłach i zaprzęgach. Co prawda organizatorzy z pewnością liczyli na bardziej sprzyjającą pogodę przy 

plenerowej imprezie, niemniej liczy się dobra zabawa i koleżeńska rywalizacja. A ludzie spragnieni atrakcji na 

świeżym powietrzu, więc frekwencja dopisała.  

 

4. DZIEŃ DZIECKA W SŁAWIKOWIE 

Organizatorzy nie chcieli stawiać na imprezę z dmuchańcami a na spotkanie z grupami restrykcyjnymi. W 

efekcie w Sławikowie gościli przedstawiciele: Stowarzyszenia „Drengowie Znad Górnej Odry”, GRH Gniazdo, 

GRH Piechota Heer, GRH „Chłopcy z Lasu” i Stowarzyszenia Odra 1945. Pojawili się również strażacy z OSP 

Sławików i OSP Gamów. Ponadto swoje stanowisko zaprezentowała Wojskowa Komisja Uzupełnień z Rybnika, 

której towarzyszyli przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 3054 z Raciborza - w taki sposób promowano służbę 

w Wojsku Polskim. Wydarzenie zorganizowano w niedzielę 6 czerwca.  

 

5. PIKNIK POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 

11.07.2021r. Sporym zainteresowaniem cieszyła się druga odsłona zorganizowanego w Sławikowie (gm. 

Rudnik) zlotu pojazdów zabytkowych. Zjechały tam m.in. samochody z lat 70., 80. i 90. XX wieku, motocykle, a 

nawet ciągniki rolnicze. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Gniazdo.  

 

5.      I RAJTOWANIE SZLAKIEM CESARSKIM W GAMOWIE. 

W wydarzeniu wzięło udział 10 par, czyli 20 jeźdźców. Zdaniem wójta, jak na pierwszy raz, liczba zgłoszonych 

uczestników jest dobra. Zadaniem jeźdźców było odnalezienie trzech punktów kontrolnych w trakcie 

przejazdu, pokonanie odcinków specjalnych, a następnie dotarcie do mety. Dystans to 13 km, który uczestnicy 

musieli przebyć w ciągu 2,5 godziny. Do pokonania były odcinki o różnym „ubarwieniu”. Były odcinki, gdzie 

musieli jechać z górki lub pod górkę,  odcinki specjalne, gdzie musieli zejść z konia i pokonać trasę idąc obok 

konia, dwa odcinki, gdzie musieli zagalopować. Były również trzy skrzynki w najbardziej oddalonych punktach 

i jeźdźcy w te dane miejsca musieli wrzucić specjalne talony.  Imprezie towarzyszyły zabawy i gry dla dzieci 

oraz bufet.  

Drugiego dnia zjechały do Gamowa stare pojazdy rolnicze, prócz konkursu na najpiękniejszy pojazd, była 

możliwość zwiedzenia starej kuźni. Imprezie towarzyszyły zabawy dla dzieci, stragany i suto zastawiony bar. 

Wieczorem pokaz sztucznych ogni i zabawa dla wszystkich. 

6. ROWERON 2021 

W sobotę 24 lipca spod Izby Tradycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku startowali uczestnicy 

rodzinnego rajdu rowerowego. To trasa licząca ok. 25 km ze wskazanymi punktami kontrolnymi. Metę 

https://www.nowiny.pl/tag/izba-tradycji-gminnej-biblioteki-publicznej-w-rudniku


RAPORT O STANIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2021  

 

 
 

69 

zaplanowano pod ruinami pałacu w Sławikowie. Atrakcje przewidziało również Wydawnictwo Nowiny w 

ramach RowerON-u. To wydarzenie łączące w sobie elementy rajdu rowerowego i gry terenowej. Grupy liczące 

od 3 do 7 osób, nazywanej w tej zabawie "patrolem" pokonują trasę rajdu oraz wykonują zadania 

przewidziane na trasie. Misją uczestników jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie lub wykonanie 

zadania przynajmniej na trzech punktach kontrolnych, dotarcie na metę wszystkich członków zespołu 

(decyduje czas przyjazdu ostatniego zawodnika) oraz potwierdzenie tam ostatniego punktu. O klasyfikacji 

decyduje liczba potwierdzonych pieczątkami punktów kontrolnych oraz czas przyjazdu od startu do mety w 

limicie czasowym, który wynosi 4 godziny. W sumie w rajdzie wzięło udział ponad 70 rowerzystów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nowiny.pl/tag/wydawnictwo-nowiny
https://www.nowiny.pl/tag/roweron
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PODSUMOWANIE  

 

Rok 2021 był dla nas wszystkich kolejnym trudnym czasem, a także dużym sprawdzianem w wielu 

dziedzinach życia.  Kolejny rok funkcjonowania w dobie pandemii Koronawirusa warunkował nam ciągle 

dynamiczne zmiany w realizacji świadczenia usług publicznych, często do tej pory niepraktykowanych.  

Jednakże pomimo niesprzyjających warunków rudnicki samorząd stawił czoła wyzwaniom, aktywnie 

pozyskiwał środki europejskie i krajowe, zrealizował kluczowe inwestycje w zakresie:  infrastruktury drogowej, 

ochrony środowiska i poprawie jakości powietrza, poprzez termomodernizację budynków należących do 

mienia komunalnego gminy, usuwanie azbestu na budynkach naszych mieszkańców, budowę PSZOK-a, a 

także poprzez mniejsze ale liczne inwestycje w poszczególnych sołectwach. W obszarze gminnej 

infrastruktury oświatowej oddano nowe przedszkole w Rudniku, wykonano remonty cząstkowe w 

pozostałych placówkach. Rok 2021 to też wiele działań na rzecz ochrony zabytków, aktywnego promowani 

gminy na zewnątrz, podejmowano współpracę zarówno z podmiotami gospodarczymi jak i naukowymi. W 

obliczu różnych restrykcji prawnych jak i sanitarnych podległe nam jednostki stale zapewniały dostęp do 

swoich usług. Służba zdrowia działająca na terenie naszej gminy świadczyła opiekę medyczna nie tylko wobec 

mieszkańców naszej gminy, ale aktywnie wspierała potrzebujących z całego powiatu. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej stale udzielał wsparcia i docierał do wszystkich potrzebujących.  

Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie ludzie z którymi mam przyjemność 

współpracować. Dziękuję wszystkim radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych i budżetowych, 

wszystkim pracownikom urzędu, organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszej gminy oraz 

wszystkim wolontariuszom, społecznikom i mieszkańcom za codzienne zaangażowanie na rzecz naszej gminy 

– Gminy Rudnik. 

 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Rybka 

Wójt Gminy Rudnik 
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