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Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Rudniki co roku do 31 maja przedstawia Radzie
Gminy raport o stanie Gminy.
Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.
Raport przedstawia informacje o gminie z okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku.
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Szanowni Państwo
Przedstawiam

kolejną

edycję

Raportu

o

Stanie

Gminy

Rudniki,

który

obejmuje

podsumowanie działalności Wójta Gminy Rudniki w 2020 roku. Utrudnienia związane
z epidemią COVID-19 nie wpłynęły znacząco na pracę Urzędu, choć pod wieloma względami
był to trudny okres, w którym samorząd naszej gminy stanął na wysokości zadania.
Zrealizowaliśmy większość zaplanowanych działań prócz tych, które uniemożliwiły nam
panujące obostrzenia epidemiczne.
Raport obrazuje bardzo dobry stan finansów Gminy Rudniki. Wykonaliśmy plan przychodów,
zachowując jednocześnie rozsądny poziom wydatkowania środków publicznych. Przejrzyste
przedstawienie danych za pomocą wykresów i tabel pozwoli w przystępny sposób poddać
analizie przedstawione informacje. Na szczególną uwagę zasługują inwestycje zrealizowane
w 2020 roku. Ich obszar obejmuje szerokie spektrum przedsięwzięć z zakresu oświaty,
kultury, sportu oraz inicjatyw lokalnych, służących bezpośrednio mieszkańcom naszej Gminy.
Dobrą współpracę władzy ustawodawczej jaką jest Rada Gminy z władzą wykonawczą,
której przewodniczy Wójt Gminy Rudniki potwierdza bardzo wysoki poziom zrealizowania
uchwał przyjętych przez Radę Gminy.
Podsumowując rok 2020 śmiało patrzymy w przyszłość. Mamy świadomość ogromu pracy
jaką musimy wykonać w bliższej i dalszej perspektywie z uwzględnieniem trwających
przemian gospodarczych w naszym kraju. Przyświeca nam przede wszystkim dobro
mieszkańców i odpowiedzialność za każdego obywatela naszej „małej ojczyzny”.
Liczymy na zrozumienie i poparcie przez wszystkich mieszkańców Gminy Rudniki.

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański
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Gmina Rudniki
Ogólna charakterystyka Gminy
Gmina Rudniki położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego. Od
wschodniej strony graniczy z województwem śląskim, a od północy z województwem
łódzkim. Zgodnie z podziałem administracyjnym Gmina Rudniki należy do powiatu oleskiego.
Powierzchnia gminy wynosi ok 100,41 km2, co stanowi 10,32 % powiatu oleskiego oraz
1,07 % powierzchni województwa opolskiego.
Odległości od większych miast:
Opole

78 km

Częstochowa

48 km

Katowice

124 km

Łódź

130 km

Wrocław

142 km

Kraków

195 km

Warszawa

243 km

Gmina Rudniki jest gminą typowo rolniczą, dlatego gospodarka rolna ma tu ogromne
znaczenie. Gospodarstwa rolne są bardzo rozdrobione, ale jednocześnie są dodatkowym
źródłem utrzymania naszych mieszkańców. Na rozwój gospodarczy gminy istotny wpływ ma
położenie w strefie bezpośredniego oddziaływania Częstochowy i Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, które są odbiorcą większości płodów rolnych w stanie nieprzetworzonym,
a także rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego, mięsnego, młynarstwa i piekarnictwa.
Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych obejmowała 696 pozycji, z czego status
„aktywny” posiadało 681 podmiotów, status „zawieszony” posiadało 15 podmiotów.
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Strukturalna statystyka działalności gospodarczych wg PKD (GUS)

Ilość prowadzonych
działalności gospodarczych

Rodzaje działalności gospodarczej wg sekcji PKD

2018

2019

2020

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

32

34

34

Przetwórstwo przemysłowe

93

97

101

1

1

1

121

125

136

184

185

184

24

29

28

9

10

12

Informacja i komunikacja

7

9

10

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

11

9

10

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

0

0

2

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

33

33

34

18

21

14

11

11

11

Edukacja

15

17

17

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

29

35

36

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

11

11

12

50

52

54

649

679

696

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
spierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników: gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
ogółem

Demografia
Na dzień 1 stycznia 2020 roku w Gminie Rudniki zamieszkiwały 8154 osoby, gdzie 4140
stanowiły kobiety, a 4014 stanowili mężczyźni. W ciągu 2020 roku zmalała liczba osób
zameldowanych na pobyt stały i łącznie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 8081 osoby,
co stanowi zmniejszenie o 73 osoby w stosunku do roku poprzedniego.
W 2020 roku w Gminie Rudniki urodziło się 67 dzieci, natomiast zmarło 146 osób.
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Stan na 31.12.2020 roku

Liczba

mieszkańców w

Gminie

Rudniki wg sołectw
Dalachów

1246

Żytniów

1150

Rudniki

842

Jaworzno

786

Cieciułów

620

Bugaj

488

Julianpol

460

Młyny

335

Bobrowa

321

Mirowszczyzna

231

Jaworek

195

Odcinek

189

Jelonki

185

Janinów

164

Mostki

157

Łazy

153

Faustianka

151

Słowików

124

Chwiły

124

Porąbki

81

Kuźnica

80

Liczba urodzeń i zgonów na przestrzeni lat w Gminie Rudniki
Liczba urodzeń

86

74

93

68

75

67

Liczba zgonów

94

115

112

104

102

146

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok
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Władze Gminy Rudniki
Skład Rady Gminy (2018-2023)

PRZEWODNICZĄCY

RADNI

Jarosław Marchewka

Grzegorz Dwornik
Bogusława Kaczmarek

WICEPRZEWODNICZĄCY

Honorata Klimek

Damian Sowa

Anna Lach
Andrzej Materak
Ewa Orzeszyna
Henryk Pakuła
Mariusz Stanek
Aneta Szczęsna-Kałwak
Karol Włóka
Katarzyna Wojtal
Mirosław Woźny
Dariusz Zaręba

Z uwagi na wiejski charakter Gminy Rudniki, organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada
Gminy a organem wykonawczym Wójt Gminy Rudniki.
W 2020 roku odbyło się 10 sesji rady Gminy Rudniki, a radni pracowali w następujących
stałych komisjach:
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ekologii
Skład komisji: Ewa Orzeszyna – przewodnicząca,
Dariusz Zaręba – członek,
Damian Sowa – członek.
Zadania stałe komisji: Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski w sprawach dotyczących rozwoju
i perspektyw rolnictwa na terenie gminy oraz ochrony środowiska, w tym celu zbiera opinie
mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń z ternu gminy, w szczególności odnośnie
wypadków zagrożenia środowiska, inicjuje inwestycje proekologiczne i sprzyjające rozwojowi
rolnictwa. Także komisja wykonuje obowiązki przewidziane w ustawie o finansach publicznych i inne
zlecone przez radę.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Skład komisji: Anna Lach – przewodnicząca,
Henryk Pakuła – członek,
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Jarosław Marchewka – członek.
Zadania stałe komisji: Komisja inicjuje działania rady w zakresie rozwoju gospodarczego gminy, w tym
celu składa radzie odpowiednie wnioski i opinie, inicjuje w ramach działalności prawotwórczej rady,
w granicach upoważnień ustawowych, akty prawne stymulujące rozwój gospodarczy gminy.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Skład komisji: Bogusława Kaczmarek – przewodnicząca,
Katarzyna Wojtal – członek,
Mirosław Woźny – członek.
Zadania stałe komisji: Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski co do działalności przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, ośrodka kultury, sportu i rekreacji, inicjuje i opiniuje inwestycje
w dziedzinie oświaty, kultury i sportu, inicjuje działalność kulturalną i sportową na terenie gminy.

Komisja Rewizyjna
Skład komisji: Andrzej Materak – przewodniczący,
Grzegorz Dwornik – członek,
Karol Włóka – członek.
Zadania stałe komisji: Komisja wykonuje kontrolę nad działalnością zarządu i podporządkowanych
jednostek, a w szczególności: przeprowadza okresowe kontrole zarządu w zakresie gospodarowania
mieniem, rozpoznaje skargi na działalność zarządu, wójta i jednostek podporządkowanych gminie,
przygotowuje roczne oceny pracy zarządu gminy i poszczególnych jej członków, sprawuje kontrolę
nad wykonaniem uchwał rady, opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu i występuje z wnioskiem
do rady gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium zarządowi gminy, dokonuje
kontroli z punktu widzenia interesów gminy, (uwzględniając kryterium legalności, celowości,
gospodarności, rzetelności i sprawności organizacyjnej).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Skład komisji: Aneta Szczęsna-Kałwak – przewodnicząca,
Honorata Klimek – członek,
Mariusz Stanek – członek.
Zadania stałe komisji: Komisja rozpatruje wszelkiego rodzaju skargi, wnioski, petycje - bezstronnie,
rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.
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Kierownictwo Urzędu Gminy w Rudnikach
Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański od 19.11.2018 do chwili obecnej
Zastępca Wójta Anna Sekienda od 01.01.2019 do chwili obecnej
Sekretarz Joanna Bryś od 01.09.2020 do chwili obecnej
Skarbnik Beata Wolf-Morawiak od 08.04.2014 do chwili obecnej
Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Rudnikach
Referat organizacyjny – Małgorzata Gajda
Urząd Stanu Cywilnego – Joanna Pazgan
Referat finansowy – Beata Wolf-Morawiak
Referat gospodarki komunalnej i rolnictwa – Jolanta Kubat
Referat ochrony środowiska, nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego – Beata
Nowakowska-Fałat
Referat promocji i rozwoju gminy – Adam Wiktor
Referat oświaty – Aleksandra Białkowska
Dyrektorzy i kierownicy jednostek Organizacyjnych Gminy Rudniki
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach - Arkadiusz Spodymek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach – Małgorzata Preś
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie – Barbara Kubik
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie – Dariusz Niedrygoś
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie – Tomasz Duda
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach - Piotr Rasztar
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie – Anna Cieśla
Przedszkole Publiczne w Rudnikach – Aneta Matląg-Konieczna
Gminny Żłobek "Skrzacik" w Rudnikach - Renata Rasztar
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Jednostki pomocnicze Gminy Rudniki
W gminie funkcjonuje 21 sołectw
Sołectwo

Sołtys

Bobrowa

Dorota Jasińska

Bugaj

Małgorzata Dybich

Cieciułów

Małgorzata Małolepsza

Chwiły

Bożena Chęcińska

Dalachów

Katarzyna Kałwak

Faustianka

Bożena Glapińska

Janinów

Mateusz Kot

Jaworek

Bogdan Stachera

Jaworzno

Zdzisława Pawlaczyk

Jelonki

Krystyna Wolna

Julianpol

Ryszard Molski

Kuźnica

Beata Matuszczyk

Łazy

Leokadia Malinowska

Młyny

Elżbieta Pałyga

Mirowszczyzna

Agnieszka Harmazy - Zaręba

Mostki

Agata Krzykowiak

Odcinek

Roman Jabłoński

Porąbki

Krystyna Wcisło

Rudniki

Ewa Sarowska

Słowików

Michał Włoch

Żytniów

Ewa Napieraj
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Finanse gminy

Czynnikiem determinującym wszelkie plany i zamierzenia w zakresie rozwoju gminy jest jej
sytuacja finansowa. Stabilna pozycja finansowa pozwala na realizację stałych zadań oraz
stwarza możliwość rozwoju. Gwarancję sukcesu przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
stanowią solidne podstawy finansowe one też dają możliwość aplikowania o środki
zewnętrzne, stanowiące często źródło finasowania inwestycji w Gminie Rudniki.
Budżet Gminy Rudniki w 2020 roku
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

Dochody budżetu

43 781553,23

43 615 564,13

99,62

Dochody bieżące

38 416 448,23

38 331 214,86

99,78

5 365 105,00

5 284 349,27

98,50

Wydatki budżetu

44 122 092,40

36 620 331,02

83,00

Wydatki bieżące

36 844 092,40

33 110 816,14

89,87

7 278 000,00

3 509 514,88

48,22

Dochody majątkowe

Wydatki majątkowe

*Dochody
Dochody

*Wydatki
Wydatki

majątkowe

majątkowe

12%

10%

Dochody

Wydatki

bieżące

bieżące

88%

90%

* wykonanie budżetu %
Rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 6 995 233,11 zł (w tym środki
uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 2 908 626,00 zł).
Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.
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Stan finansów Gminy
Źródła dochodów gminy w roku 2020
Dochody w tym:

43 615 564,13

Dochody własne

26 159 640,42

Dochody z budżetu państwa

12 171 574,44

na zadania bieżące
Dotacje na zadania

5 284 349,27

inwestycyjne (w tym środki

dotacje z
budżetu
państwa na
zadania
bieżące
28%

dotacje na
zadania
inwestycyjne
12%

dochody
własne
60%

z Unii Europejskiej i
Funduszu Inwestycji
Lokalnych)

Wykonanie wydatków w roku 2020
Wydatki w tym:

36 620 331,02

Oświata i wychowanie

11 279 558,86

Pomoc społeczna

12 924 596,46

Inwestycje w tym:

3 509 514,88

-

utworzenie Żłobka w Rudnikach

963 710,51

-

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

438 751,98

przedszkola w Rudnikach na dwa lokale mieszkalne
w ramach procedury repatriacyjnej
-

przebudowa budynków magazynowych na Centrum

601 443,03

Tradycji Strażackiej i Historii Wsi
-

remont Sali spotkań w Sołeckim Centrum

95 267,25

Aktywności w Dalachowie
-

budowa drogi Rudniki - Młyny

513 550,51

-

przebudowa drogi dojazdowej w Mirowszczyźnie

102 909,09

-

przebudowa drogi w Mirowszczyźnie

164 179,66

(w kierunku przejazdu kolejowego)

Pozostałe wydatki

7 906 660,82
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Edukacja
W 2020 roku rudnicką oświatę tworzyły:


4 publiczne szkoły podstawowe posiadające oddziały przedszkole,



1 publiczna szkoła podstawowa bez oddziałów przedszkolnych,



1 samodzielne publiczne przedszkole,



1 publiczny żłobek, który powstał w listopadzie 2020 roku, a statutową działalność
rozpoczął w styczniu 2021roku (uruchomienie żłobka było odpowiedzią na
zgłoszone w badaniu ankietowym potrzeby mieszkańców Gminy Rudniki).

Podobnie jak w ubiegłym roku w gminie funkcjonowały już tylko ośmioklasowe szkoły
podstawowe, które nadal odczuwają skutki przeprowadzonej reformy oświatowej. W 2020
roku nadal tylko 1 szkoła posiada uczniów we wszystkich 8 klasach.
Analiza demograficzna potwierdza fakt spadku liczebności urodzeń, co w efekcie przekłada
się na mniejszą liczebność dzieci w klasach, a to z kolei przekłada się na niską subwencję
oświatową.

Finanse oświatowe
Bezpośredni wpływ ma finanse oświatowe ma sieć szkół, liczba uczniów w szkołach a także
zatrudnienie w tychże placówkach, które w odniesieniu do roku 2020 zostało zobrazowane
na poniższym schemacie:
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Wydatki jednostek oświatowych w działach:


801 - Oświata i wychowanie (szkoły, przedszkola, dowozy, stołówki, specjalna
organizacja nauki, bezpłatny dostęp do podręczników, pozostałe) – 10 826 732,23zł



854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice) - 175 713,52 zł



855 - Rodzina (tworzenie i działalność żłobków) - 17 023,08 zł,

dały łączną kwotę 11 019 468,83 zł. W kwocie tej mieszczą się bieżące wydatki rzeczowe
i płacowe wraz z pochodnymi. W roku 2020 jednostki oświatowe nie poniosły wydatków
majątkowych a realizacja zadań związanych z obsługą jednostek oświatowych przez organ
prowadzący wyniosła 640 830,55 zł.
Finansowanie oświaty oparte jest na dotychczasowym schemacie, tj. składa się z subwencji
oświatowej oraz dotacji, które nadal nie pokrywają wszystkich wydatków, w związku z czym
konieczne jest dalsze współfinansowanie ze środków własnych, podobnie jak w poprzednich
latach, w tym w roku 2019r.
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Łączne wydatki w obszarze oświaty:
• w 2020 roku wyniosły 11 660 299 zł,
przy otrzymanej subwencji oświatowej: 7 243 093 zł i były nieznacznie większe niż
• w roku 2019, kiedy to wyniosły 11 111 190 zł,
przy otrzymanej subwencji oświatowej 6 836 559 zł.
Na ogólną wartość dotacji składają się pozyskane środki na: doposażenie szkolnych
stołówek i zakup komputerów z przeznaczeniem na zdalne nauczanie oraz dotacje:
podręcznikowa, przedszkolna a także dotacja na stypendia socjalne.
Znaczącym elementem w obszarze wydatków są wynagrodzenia nauczycieli. Ostatnia
reforma oświatowa wymusiła na wszystkich samorządach w Polsce likwidację gimnazjów
i utworzenie szkół podstawowych w systemie 8 klasowym. Wpłynęło to w istotnym znaczeniu
na strukturę zatrudnienia w szkołach podstawowych, m.in. z uwagi na powrót takich
przedmiotów jak fizyka, chemia, biologia, powodując jego wyraźne rozdrobnienie i nierzadko
wymuszając konieczność uzupełniania nauczycielskiego etatu w kilku szkołach.
Powyższe poniosło za sobą kolejny skutek jakim jest trudność w osiągnięciu przez
nauczycieli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które
określa rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli.
1. Zgodnie z art. 30a Karty nauczyciela:
W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę (…)
przeprowadza analizę (…) wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do
wysokości średnich wynagrodzeń (…) na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego.
2. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich
wynagrodzeń (…)organ prowadzący szkołę (…) ustala kwotę różnicy między wydatkami
poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli (…) a iloczynem średniorocznej liczby etatów
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nauczycieli

na

poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego

oraz

średnich

wynagrodzeń nauczycieli(…).
3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych
i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy (…)
i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku,
dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego
(…).
Stosownie do ww. przepisu Gmina Rudniki w ubiegłych latach wypłaciła następujące kwoty
dodatku uzupełniającego:

W roku 2020 wypłacona została nieznacznie większa niż w 2019r. kwota dodatków, na co
bezpośredni wpływ miała pandemia koronawirusa, przez którą w marcu 2020 zamknięto
szkoły, przechodząc tym samym na zdalne nauczanie. Niemożliwe było wypracowanie przez
nauczycieli godzin dodatkowych, a jest to czynnik bezpośrednio wpływający na
wynagrodzenie. Różnicę w ilościach godzin dodatkowych z ostatnich 2 lat szkolnych
obrazują poniższe wykresy:
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Mając na uwadze powyższe informacje, warto przeanalizować ostatnie 3 lata, gdyż łatwo
zauważyć, że wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia mocno wzrosły, przy jednoczesnym
niewielkim wzroście dotacji i subwencji oświatowej:

Rozwój rudnickiej oświaty
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego
świata, w połowie 2019 roku, Gmina Rudniki wraz
z

wieloma

innymi

jednostkami

samorządu

terytorialnego województwa opolskiego przystąpiła
do

bezpłatnego

kompetencji

w

projektu,

pod

opolskich

nazwą

„Vulcan

samorządach”,

realizowanym pod nadzorem Ministerstwa Edukacji
Narodowej i dofinansowywany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
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Sytuacja epidemiczna, mająca ogromny wpływ
na oświatę w całym kraju, mocno ograniczyła
możliwości działań, niemniej jednak, zgodnie
z założeniami projektu przeprowadzona została
Gminna Debata Oświatowa.
Spotkanie

odbyło

się

8

września

2020r.

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Rudnikach. Podczas debaty, przy udziale
wszystkich zainteresowanych stron, tj: Urzędu Gminy Rudniki, dyrektorów i nauczycieli
rudnickich placówek oświatowych, rodziców a także uczniów, wytyczono kierunki dalszego
rozwoju oświaty.

Debata miała charakter spotkania dialogowego, a jego efektem było:
-

zapoczątkowanie procesu świadomego i systematycznego rozwoju lokalnej oświaty,
ukierunkowanego na realizację wspólnie wybranych celów (kompetencji kluczowych)

-

podniesienie jakości usług edukacyjnych,

-

wprowadzenie wspólnego modelu wspomagania szkół,

-

zawiązanie lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty.

W 2020 roku, zgodnie z przyjętym uchwałą nr XI/72/2015 Lokalnym Programem Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki, nagrodzeni zostali
najzdolniejsi uczniowie naszych szkół.

Program ma na celu docenienie wysiłku oraz

otoczenie opieką uzdolnioną młodzież. Zwiększanie szans edukacyjnych, motywowanie
uczniów do podejmowania działań a także wspieranie ich w rozwijaniu uzdolnień i upodobań
wpływa bezpośrednio na wzrost aktywności dzieci i młodzieży. Zyskuje na tym cała
społeczność szkolna, a dodatkowo promowana jest cała gmina, począwszy od szczebla
powiatowego i na krajowym kończąc.
Stypendia otrzymało łącznie 44 uczniów spośród wszystkich 5 szkół. Wartość wypłaconych
stypendiów wyniosła 26 300 zł. Dwoje uczniów otrzymało stypendium w dwóch różnych
kategoriach.
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Egzamin ósmoklasisty
W roku 2020 prowadzony był już tylko egzamin

ósmoklasisty. Swoim zakresem

tematycznym obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.
Wyniki egzaminu w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Rudniki prezentują
poniższe tabele:
język polski oraz matematyka:

język angielski:
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Ochrona Środowiska
Formy Ochrony Przyrody na terenie Gminy Rudniki
Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska na terenie Gminy Rudniki znajdują się:
-

Załęczański Park Krajobrazowy;

-

Obszar Chronionego Krajobrazu Załęcze – Polesie;

-

Użytki ekologiczne 3 użytki Olszanka, Kąpieliska, użytek ekologiczny Jelonki;

-

Pomniki przyrody- 14 sztuk.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gmina

Rudniki

we

właściwy

sposób

wdraża

system

gospodarowania

odpadami

komunalnymi zgodny z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają
szczegółowo akty prawa miejscowego, w tym:
-

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudniki – Uchwała
Nr III/8/2018 z dnia 11 grudnia 2018r.;

-

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała Nr III/9/2018 z dnia 11 grudnia
2018r.;

-

Uchwała
za

w

sprawie

gospodarowanie

określenia
odpadami

wzoru

deklaracji

komunalnymi

o

składanej

wysokości
przez

opłaty

właścicieli

nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki – Uchwała Nr III/11/2018 z dnia
11 grudnia 2018 r.;
-

Uchwała Nr XI/77/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę
(Nr V/26/2015 z dnia 3 marca 2015r.) w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-

Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę (Nr V/25/2015
z dnia 3 marca 2015r.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
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W roku 2019 r. wykonawcą umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od mieszkańców Gminy Rudniki była firma Remondis Opole Sp. z o.o., wybrana w drodze
przetargu. Umowa obowiązuje od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
Remondis Opole Sp. z o.o., to jedyna firma na terenie gminy, która świadczy usługi odbioru
odpadów komunalnych. Pozostałe firmy, które wpisane są do Rejestru Działalności
Regulowanej wycofały się z naszego rynku usług.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Odpady komunalne z terenu Gminy Rudniki odbierane są w postaci zmieszanej
i selektywnej.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w ramach której wydzielane są następujące
frakcje:
-

tworzywa sztuczne,

-

szkło,

-

papier i tektura,

-

metal,

-

opakowania wielomateriałowe,

-

odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie,

-

odpady wielkogabarytowe,

-

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-

zużyte baterie i akumulatory,

-

przeterminowane leki

-

chemikalia,

-

zużyte opony (od samochodów
osobowych),

-

bioodpady,

-

odpady zielone,

-

odpady komunalne zmieszane.

Segregacja poszczególnych frakcji odpadów w Gminie Rudniki odbywa się w systemie
pojemnikowym i workowym. W Gminie Rudniki działa także Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), zlokalizowany w Rudnikach, ul. Dąbrówka 6, gdzie
można dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt następujące odpady:
-

szkło w tym kolorowe i bezbarwne;

-

papier i tektura;

-

opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale;

-

odpady wielkogabarytowe;

-

przeterminowane lekarstwa i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

-

odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe;

-

zużyte akumulatory;
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-

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

-

zużyte opony (od samochodów osobowych);

-

odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.

W ślad za nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1579), od
6 września 2019 r. został zniesiony podział na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Jednocześnie zlikwidowano zakaz przetwarzania odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
poza granicami wspomnianych regionów. Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych zostały zastąpione przez Instalacje Komunalne. Z uwagi na brak regionów zostały zniesione również instalacje zastępcze.
Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy ustalono jako opłatę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość. Wysokość stawek, jakie mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gminy
w zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia poniższa
tabela.
Stawki

opłat

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

na

nieruchomościach

zamieszkałych obowiązujące w 2020 roku:
Liczba osób
zamieszkujących
daną nieruchomość

Odpady gromadzone w
sposób selektywny +
przydomowy
kompostowanik

Odpady gromadzone w
sposób selektywny
+pojemnik na bioodpady

Odpady gromadzone w
sposób zmieszany

1 osoba

22 - zł/miesięcznie

32 - zł/miesięcznie

44 - zł/miesięcznie

2 osoby

30 - zł/miesięcznie

40 - zł/miesięcznie

60 - zł/miesięcznie

3 osoby

41 - zł/miesięcznie

51 - zł/miesięcznie

82 - zł/miesięcznie

4 osoby

49 - zł/miesięcznie

59- zł/ miesięcznie

98 - zł/miesięcznie

5 osób

60 - zł/miesięcznie

70- zł/ miesięcznie

120 - zł/miesięcznie

6 osób

68 - zł/miesięcznie

78- zł/ miesięcznie

136 - zł/miesięcznie

7 - osób i powyżej

76 - zł/miesięcznie

86 - zł/miesięcznie

152 - zł/miesięcznie
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Na terenie gminy Rudniki znajduje się 35 nieruchomości, na których mieszkańcy przebywają
głównie w okresie letnim.
Koszty poniesione przez gminę w związku z zawartą umową na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych w roku 2020 wyniosły: 1 062 072,00 złotych. Łącznie na prowadzenie
systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rudniki w roku 2020 wydano
1 224 757,87 zł.
Wpływy do budżetu gminy Rudniki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok 2020 wyniosły 1 110 204,41 zł. Należności pozostałe do zapłaty
na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 133 111,48 zł, w tym zaległości przeterminowane
77 954,21 zł.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r. :
Rodzaj kosztów

Wydatkowana
kwota [zł]

Odbiór

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

1 062 072,00

Komunalnych
Koszty obsługi systemu:
RAZEM 2020 r.

162 685,87
1 224 757,87

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny szacuje się,
że 1 mieszkaniec województwa opolskiego wytwarzał w 2019 r. około 339 kg/rok odpadów
komunalnych.
Wymagane poziomy recyklingu
W roku 2020 gmina Rudniki uzyskała wszystkie wymagane poziomy recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych, określonych
w przepisach.
Po obliczeniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, uzyskano
następujące wielkości:
 poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
– osiągnął wartość 32%, czyli poniżej poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 35%
dla 2020r.
 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – osiągnął wartość 50%, czyli
dokładnie tyle ile jest wymagane dla roku 2020;
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 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – osiągnął wartość
100%, czyli powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 70% dla 2020 r.;
Należy w tym miejscu podkreślić, że w dalszym ciągu
powinno się prowadzić działania edukacyjno-informacyjne,
zachęcające mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów
w celu dotrzymania i osiągnięcia wymaganych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
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Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Rudniki funkcjonuje 9 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).
Jednostki OSP Rudniki, Dalachów oraz Żytniów należą do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego (KSRG). Jednostki OSP w swoich szeregach posiadają również Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze (MDP), które aktywnie biorą udział w corocznych zawodach sportowo
pożarniczych. Każda jednostka wyposażona jest w samochód ratowniczo gaśniczy, w tym
jednostka OSP Rudniki, Dalachów oraz Żytniów posiadają po 2 samochody. Wszystkie
jednostki OSP na bieżąco oraz wedle potrzeb są wyposażane w sprzęt ratowniczo gaśniczy.
W roku 2020 Rada Gminy Rudniki na ochronę przeciwpożarową zabezpieczyła w budżecie
środki w wysokości 279 000 zł z czego wydatkowane zostało 198 235,46 zł.
W 2020 r. z większych wydatków dofinansowano zakup motopompy tohatsu, drabinę
pożarniczą, ubrania ochronne oraz środki ochrony osobistej.
Zabezpieczony budżet na dany rok kalendarzowy to nie tylko wyposażanie jednostek
w sprzęt

ale również bieżące utrzymanie tj. konserwacja sprzętu, samochodów,

pomieszczeń garażowych, polisy ubezpieczeniowe strażaków, ekwiwalent za udział
w akcjach, wynagrodzenia, zakup paliwa, badania lekarskie, szkolenia itp.
Wyjazdy jednostek OSP z KSRG:
OSP Rudniki

77 wyjazdy

pożary 19, miejscowe zagrożenia 55, alarmy fałszywe 3

OSP Dalachów

41 wyjazdy

pożary 10, miejscowe zagrożenia 30, alarmy fałszywe 1

OSP Żytniów

39 wyjazdy

pożary 12, miejscowe zagrożenia 27, alarmy fałszywe 0

Wyjazdy pozostałych jednostek OSP
OSP Jaworzno

33 wyjazdy

pożary 9, miejscowe zagrożenia 23, alarmy fałszywe 1

OSP Cieciułów

13 wyjazdy

pożary 6, miejscowe zagrożenia 7, alarmy fałszywe 0

OSP Bobrowa

4 wyjazdy

pożary 3, miejscowe zagrożenia 1, alarmy fałszywe 0

OSP Mostki

2 wyjazdy

pożary 0, miejscowe zagrożenia 2, fałszywe alarmy 0

OSP Chwiły

1 wyjazd

pożary 0, miejscowe zagrożenie 1, fałszywe alarmy 0

OSP Jelonki

1 wyjazd

pożary 0, miejscowe zagrożenie 1, fałszywe alarmy 0
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Ważniejsze działania ratowniczo – gaśnicze w 2020 roku:
1. 06.02.2020 r. – pożar budynku gospodarczego w miejscowości Młyny: ogniem objęty
był cały budynek, działania strażaków polegały na obronie budynków znajdujących
się w bliskiej odległości;
2. 09 - 11.02.2020 r. – przejście orkanu Sabrina;
3. 23 - 24.02.2020 r. – przejście niżu Julia;
Ad. 2 i Ad. 3: strażacy interweniowali podczas zdarzeń związanych z usuwaniem
drzew i konarów, które blokowały przejazd po drogach, a także zabezpieczali
budynki, gdzie doszło do zerwania dachów (miejscowość Odcinek), czy naruszenia
konstrukcji stodoły (miejscowość Jaworzno);
4. 27.07.2020 r. – zderzenie samochodu dostawczego z kombajnem na DK 43
pomiędzy miejscowościami Teodorówka i Młyny;
5. 28.07.2020 r. –

zerwany dach w miejscowości Żytniów, powalone drzewa

na drogach, zerwana sieć trakcyjna na linii kolejowej oraz wypompowywanie wody
z obiektów – to zdarzenia jakie powstały na skutek burzy połączonej z silnymi
odpadami deszczu i gradu.
W 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Rudniki realizowały szereg
działań w zakresie walki z pandemią koronawirusa. Roznoszono maseczki dla mieszkańców,
informowano o występujących zagrożeniach przy pomocy systemów nagłaśniających,
dostarczano środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne do placówek oświatowych.
W związku z panującą epidemia wirusa SARS-CoV-2 W roku 2020 jednostki OSP z terenu
Gminy

Rudniki

otrzymały

wsparcie

w

postaci

środków

ochrony

osobistej,

min.

od Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego w ramach projektu pn. „Opolskie przeciw COVID-19”. W roku 2020 nałożono
nacisk na ochronę osobistą strażaków-ratowników.
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Infrastruktura
Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego
odprowadzania ścieków, utrzymania dróg wykonuje Urząd Gminy w Rudnikach poprzez
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Sekcję Komunalną.
W gminie w 2020 r. oprócz wymienionych we wcześniejszych działach, obowiązywały także
następujące dokumenty strategiczne z omawianego obszaru:
 Plan rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2015 – 2020
(uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 roku),
 Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą na
rok 2025 (uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2018 r.),
 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Północnego Opolszczyzny,
 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2018-2021 (uchwała Nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego
2018 roku).

Infrastruktura wodno-ściekowa
Całkowita długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wg stanu na koniec 2020
r. wynosiła 121,65 km, liczba czynnych przyłączy – 2 485 szt.
Całkowita długość czynnej sieci kanalizacyjnej wg stanu na koniec 2020 r. wynosiła
40,12 km, liczba czynnych przyłączy – 1 256 szt.
Zestawienie infrastruktury wodno-ściekowej
Infrastruktura

Stan na 01.01.2020

Wykonanie w

Stan na 31.12.2020

2020
Sieć wodociągowa w km

120,94

0,71

121,65

Przyłącza wodociągowe w szt.

2 446

39

2 485

Sieć kanalizacyjna w km

40,12

0

40,12

Przyłącza kanalizacyjne w szt.

1 248

8

1 256

Realizacja

wieloletniego

planu

rozwoju

i

modernizacji

urządzeń

wodociągowych

i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 ( uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy Rudniki
z dnia 27 lutego 2018 r.).
1) W 2020 r. przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w ww. dokumencie
pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym. Wyłoniono wykonawcę
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robót i zawarto umowę na realizację. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano rurociąg
tłoczny dł. ok. 1,9 km. Planowane zakończenie inwestycji wrzesień 2021 r. Zadanie
realizowane jest łącznie z wodociągiem w Słowikowie pod wspólną nazwą:
kanalizacji

sanitarnej

w

Jaworznie

Bankowym

i

wodociągu

w

Budowa

Słowikowie,

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020.
Realizacja zadań nie ujętych w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2018-2021
1) Budowa wodociągu w Słowikowie. Wykonano roboty budowlane obejmujące sieć
wodociągową Φ 90mm długości 709 m z odgałęzieniami do posesji zakończonymi
zasuwami.

Koszt

robót

wodociągowych

wyniósł

77 412,15

zł.

Zadanie

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.

2) W grudniu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młyny i Łazy. Planowane zakończenie
prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę listopad 2022 r.
Infrastruktura komunikacyjna
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2020 r.:
 68,911 km dróg gminnych,
 40,92 km dróg powiatowych,
 17,832 km dróg krajowych.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan nie uległ zmianie.
Zestawienie infrastruktury drogowej – drogi publiczne gminne
Stan na dzień

Długość dróg
w km

Długość dróg w km o nawierzchni
bitumicznej

z kostki betonowej

tłuczniowej

nieutwardzonej

01.01.2020 r.

68,911

60,834

0,159

4,029

3,889

31.12.2020 r.

68,911

60,834

0,159

4,029

3,889

różnice

0

0

0

0

0

Długość dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła
18,021 km. Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg wewnętrznych o nawierzchni
asfaltowej wynosiła 20,2 km.
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Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła – 1,771 km i nie uległa
zmianie.
Realizacja Planu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Rudniki na Lata 2015-2020
Zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych zaplanowane do realizacji w latach 20192020:
1) Przebudowa drogi gminnej Nr 101012 O Odcinek – Janinów – Słowików ( od ostatnich
zabudowań w Janinowie do drogi dojazdowej w Słowikowie). Obecnie trwają prace
geodezyjne i regulacja stanu prawnego gruntów w pasie drogowym.
2) Remont, drogi gminnej Nr 101020 O Rudniki – Mirowszczyzna – Polesie (odcinek
w miejscowości Polesie). Zadanie planowane do zakończenia i wykonania w 2021 r.
3) Remont, przebudowa drogi gminnej Nr 101047 O Rudniki – Jawor ( na całym przebiegu).
Konieczne są podziały działek pod poszerzenie drogi do parametrów technicznych
wymaganych rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.
4) Przebudowa drogi gminnej Nr 101036 O Nowy Bugaj od DP na dług. 3,0km. Regulacja
stanu prawnego działek pod poszerzenie drogi do parametrów technicznych
wymaganych rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. Obecnie wydawane są decyzje stwierdzające nabycie
gruntów pod pas drogowy.
5) Przebudowa drogi gminnej Nr 100905 O Brzeziny – Tokary Folwark – Żytniów
na odcinku obecnej nawierzchni tłuczniowej. W 2020 opracowano dokumentację
projektową realizacji zadania.
Zadania inwestycyjne w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowane do realizacji w latach
2015 – 2020
1) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mirowszczyźnie (przy zakładzie
stolarskim). Zadanie realizowane etapowo. Pierwszy etap wykonano w 2018 r. Drugi etap
zrealizowano w 2020 r. o długości 0,414km oraz przygotowano grunty pod realizację
trzeciego etapu. Trwają prace projektowe III etapu, kontynuacja budowy planowana
w 2022r.
2) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudniki – Młyny. Zadanie wykonane
w 2020 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze długości 1,285 km, szer. 3,5 m.
wartość zadania 542 098,31 zł, w tym

dotacja z budżetu Województwa Opolskiego

w kwocie 239 347,10 zł
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3) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bugaj – Pieńki. Zadanie niewykonane
z powodu braku środków finansowych.
4) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Mirowszczyzna

(od

Jaworzna

w

kierunku

Słowikowa). Wykonano drogę o długości 0,48km
szerokości 3,0m

z poboczami z kruszywa.

Wartość inwestycji finansowanej z budżetu
gminy 99 509zł.
5) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Żytniowie (za cmentarzem). Opracowano koncepcję projektu drogi na długości 1,758
km. W zależności od wariantu zachodzi potrzeba podziału 59 lub 67 nieruchomości
przyległych do drogi.
Realizacja zadań nie ujętych w Planie rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Rudniki na lata
2015-2020
1) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Odcinek – Dalachów. Wykonano
dokumentację

projektową

i

złożono

wniosek

o

dofinansowanie

do

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Planowany termin realizacji 2021r.
2) Budowa drogi Młyny – Janinów – Dalachów. Opracowano koncepcję projektu. Zachodzi
konieczność nabycia gruntów pod planowaną drogę. Na chwilę obecną część właścicieli
gruntów nie wyraża zgody na przekazanie lub sprzedaż gruntów pod drogę.
3) Przebudowa ul. Handlowej w Rudnikach polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych
na długości 50mb.
4) Remonty dróg tłuczniowych i gruntowych kruszywem drogowym. Ilość zakupionego
kruszywa w 2020 roku – 1343 ton za łączną kwotę wraz z dostawą 71 965 zł.
Przystanki komunikacyjne
Stan ilościowy przystanków komunikacyjnych w roku 2020 nie uległ zmianie. Według stanu
na dzień 31.12.2020 r. na terenie gminy Rudniki funkcjonuje 135 przystanków
komunikacyjnych, z których:


20 jest zlokalizowanych w pasie dróg krajowych – właścicielem/zarządzającym jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu,



44 jest zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych – właścicielem jest Powiat Oleski,
zarządzającym Gmina Rudniki na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem
Oleskim w dniu 17.02.2015 r. w sprawie przekazania Gminie Rudniki zadania
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne
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zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy
(Dz.Urz.W.O. z dnia 28.04.2015 r. poz. 1041).


71 zlokalizowanych jest w pasie dróg gminnych – właścicielem i zarządzającym jest
Gmina Rudniki.
5 przystanków jest wyposażonych w wiaty przystankowe murowane.
27 przystanków jest wyposażonych w wiaty przystankowe stalowo-przeszklone.
103 przystanki nie posiadają wiat przystankowych.

Oświetlenie na terenie gminy
Zestawienie punktów oświetleniowych na terenie gminy Rudniki wg struktury majątku
Ilość punktów oświetleniowych stanowiących własność
TAURON

Gminy Rudniki

Dystrybucja S.A.

Stan na dzień

Generalnej Dyrekcji Dróg

Łącznie

Krajowych i Autostrad

762

95

96

953

762

103

96

961

0

8

0

8

01.01.2020 r.
Stan na dzień
31.12.2020 r.
Różnice

Zestawienie lamp wg rodzajów stan na dzień 31.12.2020 r.
Ilość obwodów oświetleniowych

– 72 szt.

Ilość lamp ogółem

– 961 szt.

Lampy sodowe

– 891 szt.

Lampy z żarówkami LED

– 24 szt.

Lampy LED

– 46 szt.

W 2020 r. dobudowano 3 lampy w Łazach i 5 lamp w Mostkach wraz z przewodem
zasilającym za kwotę 23 540,33 zł.
W 2020 r. kontynuowano doświetlenie dróg lampami hybrydowymi wyposażonymi w panel
fotowoltaiczny i turbinę wiatrową. Ogółem zamontowano 13 latarni hybrydowych LED
o łącznej wartości 78 000 zł w miejscowościach:
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Lampy hybrydowe zamontowane w 2020 roku
Jaworzno Zapłocie łącznik

1 lampa

Odcinek

2 lampy

Stary Bugaj-Borek

3 lampy

Młyny dom kolejowy

1 lampa

Młyny – przystanek na Wieluń

1 lampa

Cieciułów przy posesji nr 34a

1 lampa

Julianpol Kąty

1 lampa

(skrzyżowanie z drogą wewnętrzną)
Mostki

1 lampa

( skrzyżowanie z drogą do zakładu)
Jaworek Górny

1 lampa

(skrzyżowanie z DP)
Hajdamaki ( posesja nr 13)

1 lampa

Rekultywacja składowiska odpadów
W roku 2020 rozpoczęły się prace rekultywacyjne na terenie gminnego składowiska
odpadów w Rudnikach. Czasza składowiska została wypełniona materiałem do rekultywacji
tj. odpadami uwzględnionymi w projekcie rekultywacji i decyzji Marszałka Województwa
Opolskiego zgody na zamknięcie składowiska i Starosty Oleskiego na przetwarzanie
odpadów. Uformowano nasyp zgodnie z projektem rekultywacji.

Zakończenie prac

rekultywacyjnych nastąpi w 2022 roku.
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Funkcjonowanie sekcji komunalnej
Sprawozdanie z prac wykonanych przez pracowników Sekcji Usług Komunalnych
w roku 2020
1.

Wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy Rudniki
w ilości 110 szt. (zgodnie z zawartą umową).

2.

Usunięto awarie na sieci wodociągowej na terenie Gminy w ilości 3.

3.

Usunięto awarie na sieci kanalizacyjnej (w tym płukanie sieci) na terenie Gminy
w Ilości 15.

4.

Usunięto awarie kanalizacyjne i wodociągowe na przyłączach w ilości ok. 550.

5.

Wymieniono 80 szt. wodomierzy (w tym radiowe w Żytniowie).

6.

Kontrola

i

obsługa

urządzenia

dawkującego

Ferrox

na

sieci

kanalizacyjnej

w Dalachowie.
7.

Dwukrotne wykoszenie poboczy dróg gminnych w okresie wegetacji traw.

8.

Zabezpieczenie przed zamieciami śnieżnymi dróg gminnych siatką przeciwśnieżną
oraz

wystawienie

i

bieżące

uzupełnianie

piachem

skrzyń

wystawionych

do

posypywania newralgicznych miejsc na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych.
9.

Bieżące naprawy wraz z naprawami elektrycznymi na terenie UG, GOK, GOPS, szkół
(w tych instytucjach brak zatrudnionych konserwatorów).

10. Utrzymanie zieleni i porządku w parku w Rudnikach, w Żytniowie oraz na terenie
należący do posesji budynku Urzędu Gminy w Rudnikach.
11. Montaż znaków drogowych na drogach gminnych.
12. Wykonanie bieżących napraw i przeglądów na Oczyszczalniach w Żytniowie
i Rudnikach oraz na przepompowniach strefowych ścieków komunalnych.
13. Kilkakrotny

rozładunek

transportu

(samochód

ciężarowy)

z

żywnością

dla podopiecznych GOPS.
14. Obsługa centralnego ogrzewania w UG i w
SUW.
15. Obsługa fontann w Centrum Przesiadkowym
oraz w Parku w Rudnikach.
16. Zaopatrzenie
w

Rudnikach,

w

węgiel
Urzędu

dla

przedszkola

Gminy,

budynku

komunalnego w Żytniowie oraz kotłowni na
SUW.
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17. Cotygodniowe sprzątanie przystanków i śmieci z koszy na terenie całej gminy oraz
sprzątanie śmieci z poboczy dróg gminnych nagromadzonych po zimie (rozrzucone
butelki i inne), a także kilkakrotne sprzątanie terenu wokół zalewu na Młynach.
18. Prace związane z uruchomieniem Żłobka w Rudnikach – montaż mebli, itp.
19. Wywóz starych, niepotrzebnych rzeczy z piwnicy budynku UG na PSZOK.
20. Wycinka drzew i zakrzaczeń przy drogach gminnych, oczyszczanie korytek ściekowych
przy drogach gminnych, oczyszczanie skrzyżowań i poboczy dróg gminnych
z naniesionego piachu i kruszywa, itp.
21. Korytowanie/czyszczenie rowu

od oczyszczalni w Rudnikach w kierunku Łazów –

długości ok 1 km.
22. Udrażnianie, pogłębianie oraz formowanie skarp rowu przy ulicy Reymonta
w Rudnikach.
23. Czyszczenie rowów przy drogach gminnych w Ignachach, w Starym Bugaju.
24. Zrywanie poboczy dróg gminnych na Polesiu, Jaworku, Borku.
25. Utwardzanie kamieniem dróg gminnych: Słowików - Dalachów, Młyny - Zalew, Żytniów
- za cmentarzem, Żytniów - Bugaj Stary, Łazy – w kierunku lasu – cegielni, Julianpol –
Parkiecie, Żytniów w kierunku Pieniek, Dalachów – droga przy młynie, Polesie –
Słowików (przez las), Mirowszczyzna – Słowików (pobocze przy nowym asfalcie).
26. Asfaltowanie dziur w drogach gminnych asfaltowych w miejscowościach Polesie,
Mostki i Jaworzno Bankowe, Cieciułów, Brzeziny Cieciułowskie, Słowików, Bugaj
Nowy, Bobrowa, Julianpol.
27. Kompleksowe wykonanie parkingu z kostki brukowej oraz płyt ażurowych przy Centrum
Tradycji w Rudnikach.
28. Biblioteka Jaworzno - wykonanie toalety w pomieszczeniu biblioteki.
29. Naprawa tablic informacyjnych na terenie gminy.
30. Dwukrotne wykaszanie skarp zbiorników wodnych w Jaworku i na Młynach.
31. Niwelacja terenu wokół OSP w Cieciułowie oraz faszynowanie skarp stawu.
32. Rozwieszanie flag podczas świąt państwowych.
33. Nadzór nad hydrantami na terenie gminy (sprawdzanie działania, wykaszanie trawy
wokół hydrantów, malowanie, wymiana uszkodzonych).
34. Rozwieszanie oraz zdejmowanie ozdób i oświetlenia świątecznego na terenie gminy.
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Działalność inwestycyjna i promocja
1. Inwestycje – zrealizowane projekty
Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach
W marcu 2020 r. zakończono roboty budowlane związane z przebudową starych
magazynów po byłym SKR w Rudnikach na rzecz „Centrum Tradycji Strażackiej i Historii
Wsi”. Prace trwały od września 2019 r. Inwestycja swoim działaniem obejmowała:


wykonanie termomodernizacji budynku poprzez
m.in.

docieplenie

ścian

zewnętrznych

ogrzewanej części „Gminnej Izby Tradycji”,
zmianę

pokrycia

dachowego

budynku,

częściową wymianę i montaż stolarki okiennej
i drzwiowej,


zaadaptowanie

istniejącego

magazynowego
Strażackiej

i

wykonanie

na
Historii

posadzek,

pomieszczenia

„Centrum
Wsi”

Tradycji

poprzez

robót

m.in.:

tynkarskich

i elektrycznych,


wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt tj.
szklane

gabloty,

postumenty

ekspozycyjne,

ścianki wystawiennicze, projektor multimedialny,
laptop,

zestaw

nagłośnieniowy,

stoły,

stoły

warsztatowe.
Dzięki realizacji inwestycji zwiększono dostęp do podstawowych usług kulturalnych.
Utworzone centrum pozwoli na zaoferowanie mieszkańcom dodatkowych zajęć przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju
i podniesienia atrakcyjności małej wiejskiej gminy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury" w ramach działania "Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Ogólny koszty realizacji zadania to 1 134 398,41 zł
Kwota dofinansowania to 500 000,00 zł
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Dodatkowo ze środków własnych budżetu gminy zagospodarowano teren wokół Centrum
Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach. Prace obejmowały wykonanie chodników
i miejsc parkingowych.

Utworzenie żłobka SKRZACIK w Rudnikach
Inwestycja polegająca na utworzeniu pierwszego na terenie gminy żłobka, składała się z
dwóch głównych etapów: robót budowlanych oraz doposażenia obiektu.
W trakcie 6-cio miesięcznych prac budowlanych dokonano m.in. wymiany posadzek, stolarki
drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, malowania pomieszczeń, montażu
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instalacji klimatyzacji i wentylacji. W efekcie powstał nowoczesny obiekt służący rozwojowi
fizycznemu i intelektualnemu najmłodszych składającego się z:


2 sal pobytu dla łącznie 24 dzieci w
wieku od 20 tyg. życia do lat 3,



sali sensorycznej,



ciągu komunikacyjnego,



sanitariatów dla najmłodszych oraz
personelu,



pomieszczenia technicznego,



pokoju dyrektora,



szatni.

W drugim etapie dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenie żłobka w postaci
mebli, wyposażenia RTV i AGD oraz zabawek i pomocy dydaktycznych dostosowanych do
potrzeb rozwojowych maluchów.
W grudniu 2020 roku obiekt wpisano do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych,
a rozpoczęcie działalności zaplanowano na początek stycznia 2021 r.
Powstanie placówki było możliwe dzięki wsparciu z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej Maluch+.
Wartość projektu:

926 542,63 zł

Dofinansowanie:

741 231,52 zł

Warto zaznaczyć, że w dniu 6.11.2020 r.
Gmina

Rudniki

wnioskiem

do

wystąpiła

z

dodatkowym

Wojewody

Opolskiego

o dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki
dla Żłobka SKRZACIK w Rudnikach w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”
2021 (moduł 2). Umowa na w/w wsparcie zawarta zostanie w roku 2021.
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Rudniki i Moštěnka w nierzeczywistej przestrzeni kulturowej i przyrodniczej
Wspólnie z Mikroregionem Moštěnka (Czechy) Gmina Rudniki realizuje projekt zakładający
zwiększenie dostępności do atrakcji kulturowych i przyrodniczych po obu stronach granicy.
Problem dostępności rozwiązany zostanie za pomocą nowoczesnych technologii tj.
rzeczywistości rozszerzonej AR. Przy użyciu urządzeń multimedialnych w postaci telefonu
czy tabletu zobaczyć będzie można trójwymiarowe modele kościołów, zamków czy dworów
zlokalizowanych po stronie polskiej i czeskiej.
Projekt zakłada dodatkowo:
-

budowę

dojść

żwirowych

w

parku

w

Żytniowie,
-

instalację 16 szt. tablic wzdłuż ścieżki oraz
tablicy

o

dofinansowaniu

w

parku

w

Żytniowie,
-

opracowanie folderu reklamowego z rzeczywistym rozszerzeniem,

-

opracowanie aplikacji multimedialnej – rzeczywistość rozszerzona,

-

organizację spotkania integracyjnego w maju 2021 roku (spotkanie online dla 50
uczestników).

Możliwość zapoznania się z obiektami w wersji 3D zachęcić ma w przyszłości do ich
rzeczywistego zwiedzania. Dodatkową atrakcją wirtualnej fantazji są questy - gry terenowe
oraz quiz.
Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A
w Euroregionie Pradziad. Fundusz współfinansowany jest ze środków EFRR oraz
ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.
Wartość projektu: 29.117,63 EURO
Dofinansowanie: 26.205,86 EURO
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Remont sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie
Z początkiem roku 2020 rozpoczęto realizację zadania pn. „Remont sali spotkań w Sołeckim
Centrum Aktywności w Dalachowie”. Prace remontowe obejmowały:


wykonanie sufitu podwieszanego,



wykonanie elementów suchej zabudowy
z płyt gipsowo-kartonowych (belki i filary),



montaż drzwi,



prace malarskie,



montaż oświetlenia LED.

Operacja

przyczyniła

nowoczesnego,

się

do

powstania

bezpiecznego

obiektu

umożliwiającego organizację liczniejszych spotkań mieszkańców wsi, wpływając korzystnie
na aktywizację społeczną.
Inwestycja realizowana dzięki pomocy uzyskanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Górna Prosna”.
Ogólny koszty realizacji zadania to 95 000,00 zł
Kwota dofinansowania to 50 486,00 zł

2. Przyszłe projekty do realizacji w 2021 roku
Budowa wiat wystawienniczych przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach
W 2019 roku pozyskano dofinansowanie i już z końcem roku tj. 31.12.2019 roku podpisano
umowę na realizację operacji pn. „Budowa wiat wystawienniczych przy Centrum Tradycji
Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach”. Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu
uzyskanemu z PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Górna
Prosna”. Wszystkie roboty budowlane rozpoczną się w drugim kwartale 2021 r. i swoim
zakresem obejmować będą budowę dwóch wiat wystawienniczych o wymiarach 5 m x 7 m
oraz ogrodzenia stalowego, panelowego. Obecnie eksponaty przechowywane są przy izbie
tradycji i narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne. Gwarancją zachowania
dziedzictwa kulturowego w dobrym stanie jest ich właściwe przechowywanie, w związku
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z czym budowa wiat pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie oraz jednocześnie umożliwi
zwiedzanie wystawy przez cały rok.
Ogólny koszty realizacji zadania to 54 773,08 zł
Kwota dofinansowania to 34 852,00 zł
Dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mirowszczyźnie
Z końcem roku tj. 11.12.2020 r. podpisano kolejną umowę na realizację inwestycji pn.
„Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mirowszczyźnie”. Projekt polega na budowie
pięciu urządzeń sportowo-rekreacyjnych w postaci siłowni zewnętrznej oraz małej
architektury tj. ławek parkowych, koszy na śmieci oraz tablicy regulaminowej. Operacja
przewiduje zastosowanie oświetlenia placu, które podniesie bezpieczeństwo oraz wydłuży
czas korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej. Realizacja możliwa jest dzięki
dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
pozyskanemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”. Prace nad tym
zadaniem rozpoczną się w I półroczu 2021 r.
Ogólny koszt realizacji zadania to 66 214,00 zł
Kwota dofinansowania to 42 131,00 zł
Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie
W ramach zadania zaplanowano budowę przyszkolnej sali gimnastycznej w Cieciułowie
o wymiarach 12 m x 24 m, która połączona zostanie z istniejącym budynkiem szkoły
za pomocą łącznika. W szkole podstawowej powstanie sala gimnastyczna, wiatrołap, hol,
korytarz, wc, 3 umywalnie, 2 szatnie, pomieszczenie instruktora, zaplecze sali, komunikacja,
pokój pielęgniarki, 2 sale lekcyjne, zaplecze sali oraz pomieszczenie techniczne. Sala
gimnastyczna wyposażona zostanie w boiska do gry w siatkówkę oraz koszykówkę.
Na ścianach bocznych usytuowane zostaną drabinki gimnastyczne. Dodatkowo aby w pełni
wykorzystać potencjał inwestycji i umożliwić organizację różnorodnych wydarzeń sportowych
obiekt zostanie doposażony w elektroniczną tablicę wyników, panele akustyczne oraz
nagłośnienie.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków nauczania
najmłodszych mieszkańców. W dużej mierze wpłynie na wzrost poziomu sportowego,
poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej, a także warunków pracy nauczycieli.
Ogólny koszt realizacji zadania to - 4 400 000,00 zł
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Kwota dofinansowania to 1 508 626,00 zł
Planowany termin zakończenia prac przypada na 30 lipca 2022 roku.
Środki na realizację operacji pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Warto zaznaczyć, że z końcem roku Gmina Rudniki wystąpiła z dodatkowym wnioskiem
do Wojewody Opolskiego o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej
w Cieciułowie”. Więcej informacji na temat środków uzyskamy w 2021 r.
Przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie
Inwestycja obejmować będzie przebudowę nieużytkowanych pomieszczeń na przedszkole
oraz remont kuchni szkoły.
Na parterze powstaną m.in.:


sala zajęć dla dzieci, magazyn leżaków oraz łazienka,



miejsce do przyjmowania termosów, miejsce do wydawania posiłków oraz zmywalnia,



kuchnia z zapleczem.

Na piętrze powstaną m.in.:


sala zajęć dla dzieci, magazyn leżaków, pokój biurowy, klatka schodowa, szatnia,
zmywalnia z pomieszczeniem wydawania posiłków.



WC dla personelu, sala zajęć dla dzieci, łazienka dla dzieci.

W kuchni powstaną: magazyn opakowań, magazyn produktów suchych, magazyn
ziemniaków i warzyw, pomieszczenie porządkowe, magazyn jaj, obieralnia. W części
zaplecza kuchni zaprojektowano zmywalnię, WC personelu oraz pokój socjalny personelu.
W części północnej segmentu znajdować się będzie główne pomieszczenie kuchni, termosy
czyste, mycie termosów, magazyn zasobów, magazyn szaf chłodniczych, pomieszczenie
na odpady.
Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowego miejsca do nauki i zabawy dla dzieci,
poprawi warunki edukacyjne oraz bezpieczeństwo dzieci.

Ponadto pozytywnie wpłynie

na ochronę środowiska poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia (LED)
oraz wymiany kaflowego kotła na paliwo stałe (węgiel) w kuchni na piec elektryczny.
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych: maj 2021
Planowane zakończenie robót budowlanych: lipiec 2022
Kwota dofinansowania to 1 400 000,00 zł.
Środki na realizację operacji pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
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3. Projekty, które nie otrzymały dofinansowania w 2021 roku
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono projekt na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej. Swoim zakresem obejmuje ciąg pieszo-rowerowy od miejscowości
Rudniki do granicy Gminy Praszka. Stanowić on będzie istotny element sieci dróg
rowerowych łącząc w przyszłości woj. opolskie z Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym.
Ścieżka składać się będzie z 2 odcinków:
 Rudniki – Porąbki (długość 0,75 km),
 Porąbki – Faustianka (długość 1,7 km).
Operacja poprawi jakość powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych, ograniczy poziom hałasu , a także wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.
Szacowany koszt inwestycji – 3 000 000,00 zł
Wyniki konkursu opublikowane zostaną w 2021 r.
Wykorzystanie OZE w jednostkach oświatowych na terenie gminy Rudniki
Przedłożony do dofinansowania projekt w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych,

polega

na

zastosowaniu

paneli

fotowoltaicznych

oraz

pomp

ciepła

- do ogrzewania budynków szkół podstawowych z terenu gminy Rudniki. Obecnie placówki
oświatowe ogrzewane są przy użyciu wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz
kotły olejowe, które powodują wzrost stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Dzięki realizacji
projektu ograniczona zostanie emisja szkodliwych substancji do atmosfery, co wpłynie
na poprawę jakości powietrza, a tym samym środowiska naturalnego.
Szacowany koszt inwestycji – 2 000 000,00 zł
Wyniki konkursu opublikowane zostaną w 2021 r.
Modernizacja boisk sportowych w Żytniowie
Z początkiem roku 2020 w ramach programu „Sportowa Polska 2020” złożono projekt na
modernizację dwóch boisk sportowych w Żytniowie. Realizacja operacji zakładała powstanie
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i piłkochwytami.
Umożliwi one uprawianie dyscyplin sportowych tj. piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, skok
w dal. Boisko trawiaste zyska nowe piłkochwyty oraz bramki aluminiowe. Teren wokół boisk
zagospodarowany zostanie poprzez montaż ławek, koszy na śmieci, ławostołów, stojaków
na rowery. Dzięki realizacji poprawi się stan techniczny obiektów oraz warunki
bezpieczeństwa, a tym samym rozszerzy się zakres użytkowania o nowe dyscypliny sportu.
Ogólny koszt realizacji zadania to 403 923,00 zł
W wyniku ogłoszonych z końcem roku list projekt nie otrzymał dofinansowania.
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Dokumentacje projektowe
W 2020 roku przygotowano trzy dokumentacje projektowe dotyczące budowy:
1. Miasteczka ruchu drogowego w Mirowszczyźnie.
2. Urządzeń sportowych w Dalachowie (siłownia plenerowa oraz strefa relaksu).
3. Skateparku i toru Pumptrack w Dalachowie.

4. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
W 2020 roku ruszyła pierwsza edycja
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 20202022 mająca na celu wsparcie realizacji
małych projektów lokalnych na terenach
wiejskich.

Zgodnie

z

regulaminem

przyznawania pomocy finansowej udzielanej
na

dofinansowanie

zadań

na

terenach

wiejskich, co roku wnioski może złożyć 1/3
sołectw danej gminy. W przypadku gminy Rudniki jest to 7 sołectw. Pomoc finansowa
w ramach MIS na realizację zadania dla jednego sołectwa wynosi 5.000,00 zł (Samorząd
Województwa Opolskiego) oraz 1.000,00 zł (budżet gminy). Z terenu naszej gminy
złożonych zostało 7 wniosków:
Nazwa sołectwa
Bugaj

Realizacja
Słup oświetleniowy na placu zabaw.
Zagospodarowanie placu przy II stawie na

Cieciułów

placu OSP Cieciułów do biesiadowania przy
ognisku.

Dalachów
Janinów

Zakup grilla z butlą i zakup namiotu.
Budowa

na

Rekreacyjnym

Placu

Wiejskim w Janinowie.
Nowe

Julianpol

altany
miejsce

integracyjnych.

na

organizację

Doposażenie

spotkań
m.in.

w

wyposażone w stoły, ławki i aneks kuchenny.
Zakup wyposażenia do organizacji imprez
integracyjnych sołectwa Rudniki m.in. namioty
Rudniki

biesiadne, parasole grzewcze, oświetlenie,
maszynę do popcornu oraz kije metalowe do
pieczenia kiełbasek na ognisku.

Żytniów

Łącząc siły dwóch projektów wykona bramę
wyjściową do parku „Zacisze Żytniowskie”.

Dzięki zrealizowanym projektom tereny zyskują nowy wygląd i funkcje, przyczyniając
się tym samym do zwiększenia organizacji wydarzeń i integracji mieszkańców.
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5. Gminny Program Odnowy Wsi
Gminny Program Odnowy Wsi funkcjonuje w gminie Rudniki od 2007 roku. Pobudza on
aktywność społeczną, dając możliwość realizacji inwestycji, których potrzebują
mieszkańcy. Dzięki temu powstało wiele ciekawych przedsięwzięć integrujących
mieszkańców, przynoszące wymierne, trwałe efekty oraz działania wspierające bieżące
utrzymanie istniejącej infrastruktury wsi. Do programu mogą przystępować grupy odnowy
wsi sołectw z terenu Gminy Rudniki. W 2020 roku z budżetu gminy Rudniki
przeznaczono 13.975,34 zł na realizację projektów. Poniższa tabelka przedstawia
działania zrealizowane w 2020 roku.
Nazwa sołectwa

Realizacja
Doposażenie

placu

zabaw

w

namiot

biesiadny i ławki oraz różnego rodzaju
Bugaj

urządzenia do organizacji pikników typu:
maszyna do popcornu, do waty cukrowej,
gofrów czy hot dogów.

Chwiły

Doposażenie

Domu

Spotkań

w zestawy biesiadne i zaplecze kuchenne.
Wymiana

Cieciułów

Sołeckiego
mebli

w

pomieszczeniach

kuchennych w Ośrodku Tradycji Wiejskiej
i Strażackiej.

Janinów

Powstanie nowego placu rekreacyjnego.

Jelonki

Doposażenie OSP w sprzęt AGD.

Mirowszczyzna
Odcinek
Rudniki
Żytniów

Zagospodarowanie nowopowstałego placu
rekreacyjnego.
Powstanie nowej altany.
Zagospodarowanie

placu

spotkań

dla mieszkańców obok chaty dymarkowej.
Ustawienie bramy przy wejściu do parku
„Żytniowskie Zacisze”.

6. Przedsiębiorczość w Gminie Rudniki


Pozyskiwanie inwestorów:


rozmowy biznesowe z przedsiębiorstwem spoza terenu gminy Rudniki dotyczące
budowy hali oraz instalacji do degradacji gumy,



przekazywanie ofert Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
na zapytania inwestorów poszukujących terenów inwestycyjnych.



Oferty inwestycyjne:


aktualizacja informacji o terenach inwestycyjnych w bazie Opolskiego Centrum
Rozwoju Gospodarki w Opolu.
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych:





udział w szkoleniu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim"
obejmującym

doradztwo

w

przygotowywanych

ofertach

inwestycyjnych,

monitoring terenów inwestycyjnych, optymalizację przepisów w jednostkach
samorządu terytorialnego, wykonanie zdjęć lotniczych terenów gminy Rudniki.


Współpraca z otoczeniem biznesu:


Mobilnym Punktem Informacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie –
w zakresie

szkoleń

dla

przedsiębiorców

oraz

osób

zainteresowanych

uruchomieniem własnej działalności gospodarczej,


Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego –
Centrum Obsługi Inwestora w zakresie ofert
inwestycyjnych, pozyskiwania inwestorów,



Powiatowym

Urzędem

Pracy

w

Oleśnie

–

uczestnictwo w komisji oceny dot. Powiatowego
Konkursu o Rynku Pracy,


prowadzenie

indywidualnego

doradztwa

dla

mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie
możliwości pozyskiwania środków na utworzenie
oraz rozwój działalności gospodarczej, pomocy w
poszukiwaniu

lokali/terenów

na

prowadzenie

własnej firmy.


Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości:
-

przekazanie lokalu nr 1 do

Referatu Ochrony Środowiska Nieruchomości

i Zagospodarowania Przestrzennego w celu gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości,
-

nabór na wolny lokal nr 4 w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

-

prowadzenie indywidualnego doradztwa dla mieszkańców oraz przedsiębiorców
w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na utworzenie oraz
rozwój działalności gospodarczej, pomocy w poszukiwaniu lokali/terenów
na prowadzenie własnej firmy,

-

przekazywanie informacji o dostępnych dotacjach na utworzenie lub utrzymanie
działalności gospodarczej oraz o dostępnych kursach na stronie internetowej
Gminy Rudniki w zakładce Gospodarka – Inkubator,

-

zagospodarowanie skwerków kwietnikowych przed budynkiem Rudnickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości.
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7. Pozostałe działania własne gminy
Zagospodarowanie przestrzeni skwerków zielonych na



Centrum Przesiadkowym w Rudnikach.

Pomoc dla posiadaczy chryzantem



Gmina Rudniki odebrała około 1500 doniczek chryzantem od producentów z Kuźnicy
i ze Strojca odkupionych przez ARiMR, którzy nie sprzedali kwiatów w związku
z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, kwiaty przekazane
zostały do szkół, na cmentarze oraz miejsca publiczne w naszej gminie.



Serce na nakrętki w Rudnikach

Na Centrum Przesiadkowym w Rudnikach stanął pojemnik w kształcie serca przeznaczony
do zbierania plastikowych nakrętek (bez względu na kształt i kolor). Są one magazynowane
a następnie przewożone do punktu skupu surowców wtórnych. Środki pozyskane
z zebranych nakrętek przeznaczone są na pomoc
dla najbardziej potrzebujących. Jest to pierwsze
serce, które znajduje się na terenie naszej Gminy
Rudniki. Wyrzucając nakrętki do specjalnego
kosza w ramach domowej segregacji śmieci
tracimy szansę na realną pomoc komuś, kto jej
potrzebuje. Choć stalowe to ma wielką moc.

47

GMINA RUDNIKI ǀ Raport o stanie Gminy 2020

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
W roku 2020 działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna w Gminie Rudniki
prowadzona była przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach w
strukturze, którego działają: Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i 4 filie
biblioteczne oraz kompleks sportowy „Orlik 2012” i Gminna Izba Tradycji przekształcona
Uchwałą Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy w Rudnikach z dnia 30 kwietnia 2020 r. na Centrum
Tradycji Strażackiej i Historii Wsi.
Gminny

Ośrodek

Kultury,

Sportu

i Rekreacji w Rudnikach jest samorządową
instytucją kultury i został utworzony na mocy
uchwały Rady Gminy Rudniku Nr XXI/106/96
z dnia 9 sierpnia 1996 roku.
Ośrodek
wielokierunkową

Kultury
działalność

prowadzi
w

zakresie

upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz
zachowania dziedzictwa kulturowego. Głównym celem działalności Ośrodka Kultury jest
przygotowywanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenia jej wartości. Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:
1) prowadzenie edukacji kulturalnej i udostępnianie dóbr kultury,
2) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
amatorskiego ruchu artystycznego i innych,
3) rozbudowa i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań wiedzą, sztuką, kulturą oraz
sportowo-rekreacyjnych,
4) promowanie gminy, kultury ludowej i lokalnych tradycji poprzez zachowanie
dziedzictwa kulturowego,
5) wspieranie inicjatyw społecznych w ramach programu odnowy wsi,
6) pozyskanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:
1)

zespołowego uczestnictwa w kulturze,

2)

różnorodnych form edukacji,

3)

form indywidualnej aktywności kulturalnej,

4)

imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych,

5)

działalności instrukcyjno-metodycznej,

6)

programowania i rozwoju czytelnictwa na terenie gminy poprzez działalność
bibliotek.
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W roku 2020 w Gminnym Ośrodku Kultury zrealizowano:
06.01.2020

XIX

Regionalny

Przegląd

Kolęd

„Kolędy

łączą

pokolenia”.

W

spotkaniu

uczestniczyło 300 osób
12.01.2020

Zorganizowano XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 40 wolontariuszy
ze sztabu gminnego przy GOKSiR w Rudniach kwestowało na terenie całej gminy.
Zebrano kwotę 28 222,20 zł, którą przekazano na konto WOŚP w Warszawie.

13.01.2020

Otwarcie lodowiska „Biały Orlik”. Lodowisko było czynne do 22.02.2020. Lodowisko
odwiedziło 1442 osób.

30.01.2020

Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Pabisiakiem.

30.01.2020

Warsztaty fotograficzce. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Cztery pory
roku w gminie Rudniki”.

09.02.2020

Gminny Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Rudniki.

12.02.2020

Ferie zimowe dla dzieci. Warsztaty hip-hop dance.

14.02.2020

Walentynki na lodowisku. Z okazji święta zakochanych został zorganizowany słodki
poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz odbyło się losowane nagrody wśród
par.

17.02.2020

Ferie zimowe dla dzieci. Zajęcia plastyczne.

18.02.2020

Ferie zimowe dla dzieci. Zajęcia ruchowe.

19.02.2020

Ferie zimowe dla dzieci. Warsztaty wypieków karnawałowych

20.02.2020

Ferie zimowe dla dzieci. Warsztaty artystyczne „Łapacze snów”.

21.02.2020

Ferie zimowe dla dzieci. Warsztaty artystyczne „Maski karnawałowe”

21.02.2020

Ferie zimowe dla dzieci. Mega dmuchańce oraz lodowisko

25.02.2020

Jazzowe ostatki. Koncert zorganizowany w GBP Rudniki.

07.03.2020

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet „Babski Wieczór w Rudnikach”.

07.03.2020

Otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa Mazonia. Wystawę można było oglądać
w Ośrodku Kultury do dnia 31 marca br.

09.03.2020

Wystawa na Straży Granic. Straż graniczna w II Rzeczpospolitej Polskiej na
zachodnim odcinku granicy polsko- niemieckiej. Wystawę można było zobaczyć
w Gminnej Bibliotece do dnia 31 marca br.

11.03.2020

Gminny Konkurs Recytatorski etap przedszkolaków

W dniu 11 marca w związku z decyzją rządowego zespołu zarządzania kryzysowego dotyczącego
zamknięcia placówek oświatowych, a także muzeów, kin, teatrów oraz innych placówek kulturalnych
działalności Ośrodka Kultury, bibliotek oraz kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” została
zawieszona.
W okresie zawieszenia zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji został przeprowadzony
remont. Dokonano niezbędnych napraw oraz odświeżono pomieszczenia. Odnowiono korytarze, sale
zajęć i zaplecze kuchenne, a także salę widowiskową, w której zmieniono kolorystykę ścian, dodano
elementy dekoracyjne oraz wymieniono oświetlenie.
W związku z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki stopniowo wznawialiśmy działalność.
Od 4 maja zostały przywrócone zajęcia prowadzone na Orliku.
Od 7 maja wypożyczalnia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach wraz z filiami w Jaworznie
i w Żytniowie zostały otwarte dla Czytelników.
Od 21 kwietnia w Ośrodku Kultury były prowadzone zajęcia wokalne online.
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Od 1 czerwca w Ośrodku Kultury zostały wznowione zajęcia wokalne oraz nauki gry na instrumentach
oraz otwarto wypożyczalnie w filiach bibliotecznych w Dalachowie i w Cieciułowie.
Wszystkie obiekty zostały dostosowane do aktualnych wytycznych, a zajęcia były prowadzone zgodnie
z obostrzeniami, a kolejne wydarzenia organizowano w ścisłym rygorze sanitarnym:
13.07.2020

Fotograficzny spacer z warsztatami.

12.08.2020

II fotograficzny spacer z warsztatami

23.08.2020

XXVII Integracyjny Rajd Rowerowy Rudniki-Radłów

27.08.2020

Warsztaty artystyczne dla dzieci

27.08.2020

Warsztaty kulinarne dla dzieci

29.08.2020

Kino pod chmurką.

29.08.2020

Gra terenowa
XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej

23.09.2020

Konkurs Piosenki

01.10.2020

Otwarcie Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi

01.10.2020

Otwarcie wystawy pokonkursowej Konkursu Plastyki Obrzędowej

03.10.2020

Udział zespołu folklorystycznego Rudniczanie w konkursie Etnostrada

01-11.11.2020

Konkurs plastyczny „Polska Niepodległa”

11.11.2020

102 kilometry na 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości

05.12.2020

Wystawa poświęcona spotkaniom Muzyków Jazzowych

06.12.2020

Konkurs plastyczny „Mikołaj w tarapatach”

20.12.2020

II Wigilijne Morsowanie

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w regionie i na świecie od
19 listopada 2020 r. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
została ponownie ograniczona. Zawieszono zajęcia kulturalne, a zajęcia sportowe mogły
odbywać się bez udziału publiczności. Od 28 listopada 2020 r. w związku z wprowadzeniem
etapu odpowiedzialności przez Rząd, działalność GOKSiR w Rudnikach została zawieszona,
funkcjonować mogły jedynie biblioteki, przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni
przeznaczonej do udostępniania zbiorów, co zostało zapewnione w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Rudnikach i jej filiach.
Niestety wiele imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury jako imprezy cykliczne,
nierozerwalnie związane z nasza gminą i z długą tradycją, takich jak:
•

spotkania muzyków Jazzowych

•

Ogólnopolski Bieg Masowy Pętla Rudnicka

•

Międzynarodowe Zawody Drwali

•

Minifestiwal piosenki dziecięcej

•

Gminna Biesiada Wielkanocna oraz spotkania Bożonarodzeniowe

•

Gminny Przegląd Pieśni Maryjnej i Pielgrzymkowej

•

Gminne Święto Plonów
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nie mogło odbyć się ze względu na obostrzenia ogłoszone na terenie całego kraju w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym.
Ośrodek Kultury w ramach możliwości związanych z sytuacją w kraju prowadził częściowo
koła zainteresowań w rygorze sanitarnym, prowadzone przez instruktorów GOKSiR takie jak:
1. Zespół Folklorystyczny „RUDNICZANIE”,
2. Orkiestra dęta w Żytniowie,
3. Klub Seniora,
4. Zajęcia prowadzone przez animatorów dla dzieci i młodzieży na boisku „Orlik 2012”,
5. Sekcja plastyczna „Kolorki”,
6. Gimnastyka dla pań 50+,
7. Sekcja szachowa – zajęcia prowadzone były w GBP,
8. Na przełomie stycznia i lutego prowadzona była działalność na lodowisku „Biały Orlik”
– działała w tym czasie również sekcja hokejowa 50+,
9. Klub Moli Książkowych- zajęcia prowadzone były w GBP w Rudnikach,
10. Warsztaty czytelnicze „Czytam sobie” – zajęcia prowadzone w GBP – 4 grupy,
11. Klub A.A „Iskierka”,
12. Indywidualne zajęcia wokalne,
13. Zajęcia nauki gry na instrumentach.

Gminna Izba Tradycji
Od września 2019 do marca 2020
trwały prace remontowe w Gminnej Izbie
Tradycji.

W

ramach

zrealizowanego

projektu budynek Gminnej Izby Tradycji
został

rozbudowany.

termomodernizację

Wykonano

budynku,

zmianę

pokrycia dachowego, częściową wymianę
i montaż

stolarki

okiennej

i

drzwiowej.

W nowej części wykonano posadzki, roboty
tynkarskie i elektryczne.
Obiekt wyposażono w niezbędny sprzęt do eksponowania zgromadzonych przedmiotów oraz
odpowiedni sprzęt do prowadzenia zajęć kulturalnych. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/134/2020
Rady Gminy w Rudnikach z dnia 30 kwietnia 2020 r. nazwa Gminnej Izby Tradycji została
przekształcona na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi. Po zakończeniu prac
związanych z realizacją projektu pomieszczenia w istniejącej wcześniej części budynku
zostały pomalowane we własnym zakresie, a układ ekspozycji zmieniony. Dzięki pozyskaniu
nowych

pomieszczeń

powiększono

powierzchnię

ekspozycji.

Rozpoczęto

prace
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konserwacyjne eksponatów, które do tej pory nie były elementem wystaw. Będą one
stopniowo uzupełniać ekspozycje centrum. We wrześniu Centrum zwiedziła grupa
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Rudnikach. 1 października 2020 r. oficjalnie
otwarto Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi oraz jednoczenie w centrum została
otwarta wystawa pokonkursowa XXIX Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej.
Wystawę można było zwiedzać do 25 października. W okresie na lekcje muzealne
przyjechały
Podstawowej

grupy

przedszkolaków

w

Jaworznie.

z Oddziału

Ze względów

Przedszkolnego

sanitarnych

Publicznej

związanych

z

Szkoły
sytuacją

epidemiologiczną od 19.10.2020 Centrum zawiesiło działalność.

Działalność usługowa GOKSiR
Oprócz działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej Ośrodek Kultury w Rudnikach
prowadzi również działalność usługową w zakresie:


wynajem sali na przyjęcia weselne – 6 razy,



wynajem sali na przyjęcia rodzinne – 7 razy,



wynajem sali na zebrania (Klub Seniora) – 2 razy,



wynajem sali dla OSP Rudniki – 3 razy (zebranie sprawozdawcze, bal strażaka),



wynajem sali dla PSP Rudniki PP Rudniki – 2 razy



wynajem sali inne – 3 razy



usługi ksero,



redakcja oraz kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki.
W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Kultury odbywały się stałe posiedzenia

gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz spotkania z psychologiem.

Środki finansowe GOKSiR
Prowadzenie prawidłowej działalności Instytucji Kultury było możliwe dzięki środkom
finansowym otrzymanym w ramach dotacji Rady Gminy w kwocie 1.094.000,00zł z czego
kwota 622.000,00 zł przeznaczona była na działalność Ośrodka Kultury.
Biblioteka Gminna i filie biblioteczne otrzymały dotację w wysokości 376.000,00 zł.
Dotacja Rady Gminy na działalność sportowo-rekreacyjną wyniosła 96.000,00 zł.
Oprócz dotacji Rady Gminy nasza placówka pozyskała środki z różnych źródeł
zewnętrznych, w tym:


przychody

GOKSiR

z

działalności

usługowej

(wynajem

sali,

wyposażenia)

i organizacji imprez wynoszą 32549,81 zł,


wpływy z usług prowadzonych na „Białym Orliku” wyniosły – 1675,00 zł,



wpływy z tytułu odsetek wyniosły – 20,54 zł.
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Sprawozdanie z działalności „MOJE BOISKO ORLIK 2012”
STYCZEŃ – CZERWIEC 2020
11 Marca – 5 Maj 2020

zawieszenie zajęć sportowych przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
spowodowany SARS-CoV-2

W miesiącach Styczeń – Czerwiec 2020 zostały prowadzone systematyczne zajęcia treningowe przystosowane do wieku
oraz umiejętności uczestników:
PRZEDSZKOLAKI

uproszczone gry i zabawy kształtujące zdolności motoryczne (szybkość, gibkość,
wytrzymałość, siła, koordynacja ruchowa, różnicowanie kinestetyczne) wspierające rozwój
psychofizyczny uczestników. Instruktor prowadzący: Karol Włóka

LEKKOATLETYKA

uczestnicy: przedszkole – szkoła podstawowa – szkoła ponadpodstawowa.
Tak zwana Królowa Sportu, w której główny nacisk kładzie na biegi, skoki i rzuty. Instruktor
prowadzący: Artur Chęciński.

PIŁKA SIATKOWA

uczestnicy: Szkoły Podstawowe. Rozwój umiejętności motorycznych (szybkość, gibkość,
wytrzymałość, siła, koordynacja ruchowa, różnicowanie kinestetyczne) oraz technicznotaktycznych. Instruktor prowadzący: Tomasz Szymański

KOSZYKÓWKA

uczestnicy: Szkoły Podstawowe. Rozwój umiejętności motorycznych (szybkość, gibkość,
wytrzymałość, siła, koordynacja ruchowa, różnicowanie kinestetyczne) oraz technicznotaktycznych. Instruktor prowadzący: Tomasz Szymański

GRY ZESPOŁOWE

uczestnicy: Szkoły Ponadpodstawowe. Rozwój umiejętności motorycznych (szybkość,
gibkość, wytrzymałość, siła, koordynacja ruchowa, różnicowanie kinestetyczne) oraz
techniczno-taktycznych. Instruktor prowadzący: Tomasz Szymański

POZOSTAŁE WYDARZENIA:
11 Stycznia 2020

„28 Finał WOŚP – Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudniki Szkół
Podstawowych i Jednostek OSP Gminy Rudniki

12 Stycznia 2020

„28 Finał WOŚP” Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rudniki zorganizowany z
inicjatywy pani Aleksandry Strugały przy współpracy z GOKSiR w Rudnikach

21 Luty 2020

III Turniej Hokeja na lodzie o Puchar Wójta Gminy Rudniki

1 Marca 2020

„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym” – organizacja biegów z przeszkodami
w kategoriach:
Bieg BĄBLA – 100m
Bieg RODZINNY – 1963m
EXTREMALNY BIEG WYKLĘTYCH – 5800m

29-31 Maj 2020

KoronoPĘTLA – Bieg wirtualny Rudniki 2020. Organizacja wirtualnego wydarzenia jako
alternatywa Ogólnopolskiego Biegu Masowego „Pętla Rudnicka”.

11 Czerwca 2020

„II Memoriał Jana Wawrzyńca Rychla”. Turniej Siatkówki Plażowej.

53

GMINA RUDNIKI ǀ Raport o stanie Gminy 2020

Gminna Bibliotek Publiczna w Rudnikach
I.

ORGANIZACJA BIBLIOTEK

W związku z pandemią koronawirusa z dniem 11 marca
2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach oraz GBP
Filia w Dalachowie zawiesiły cykliczne zajęcia czytelnicze,
a od 14 marca 2020 r. GBP Rudniki oraz wszystkie jej filie
zostały zamknięte dla czytelników.
Wznowienie działalności wypożyczalni Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rudnikach oraz filii bibliotecznych w Jaworznie
i Żytniowie nastąpiło 7 maja, a filii bibliotecznych w Cieciułowie
i Dalachowie 1 czerwca 2020 r.

II. UDOSTĘPNIANIE, GROMADZENIE ZBIORÓW, DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI

A.

Czytelnictwo
W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach oraz filie biblioteczne
w zestawieniu z analogicznym okresem rozliczeniowym w roku poprzednim
zarejestrowały:

WYPOŻYCZALNIA
LICZBA

LICZBA

LICZBA

CZYTELNIKÓW

ODWIEDZIN

WYPOŻYCZEŃ

Biblioteka / Filia
Biblioteczna

2019

2020

2019

2020

2019

2020

RUDNIKI

801

713

3503

3257

9270

7619

DALACHÓW

255

190

969

507

2195

1185

JAWORZNO

200

132

703

453

1778

1176

ŻYTNIÓW

217

193

1041

859

1867

1988

CIECIUŁÓW

147

132

842

576

1644

1121

RAZEM

1.620

1.360

7.058

5.652

16.754

13.089
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CZYTELNIE

Biblioteka/Filia

LICZBA ODWIEDZIN

LICZBA

LICZBA

LICZBA

UDOSTĘPNIONYCH

UDOSTĘPNIONYCH

UDZIELONYCH

WOLUMINÓW

CZASOPISM

INFORMACJI

Biblioteczna
2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

RUDNIKI

2082

399

236

67

421

66

202

273

DALACHÓW

2351

614

1373

356

648

149

157

267

JAWORZNO

1050

176

247

48

291

48

77

24

ŻYTNIÓW

1844

900

112

147

155

388

177

134

CIECIUŁÓW

1463

335

303

63

237

86

51

24

RAZEM

8.790

2.424

2.271

681

1.752

737

664

722

B. Komputeryzacja, wykorzystanie technologii informacyjnej
Czytelnia internetowa
W minionym okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin w czytelniach internetowych
w GBP Rudniki oraz w filiach bibliotecznych przedstawia się następująco:
BIBLIOTEKA/

LICZBA

FILIA BIBLIOTECZNA

ODWIEDZIN
2019

2020

RUDNIKI

818

113

DALACHÓW

728

203

JAWORZNO

439

24

ŻYTNIÓW

695

216

CIECIUŁÓW

578

110

RAZEM

3.258

666

IBUK LIBRA
W ramach uczestnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach w konsorcjum
Opolskich Bibliotek Publicznych (platforma książek elektronicznych Ibuk Libra)
czytelnicy korzystali z e-booków. Dane dotyczące korzystania z czytelni Ibuk Libra:
Liczba sesji

513

Liczba otwartych stron

6873

Liczba otwarć

614

Czas czytania

10d 08:15
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C. Zbiory biblioteczne. Finanse.
1. Książki
W 2020 r. zakupiono łącznie 2.537 woluminów za ogólną kwotę 48.009,85 zł.
Biblioteka / Filia biblioteczna

Liczba woluminów

Wartość

Rudniki

970

18.504,55

Dalachów

355

7.381,48

Jaworzno

388

7.374,41

Żytniów

436

7.375,00

Cieciułów

388

7.374,41

RAZEM

2.537

48.009,85

2. E-BOOKI
W analizowanym okresie GBP Rudniki kontynuowała uczestnictwo w konsorcjum
Opolskich Bibliotek Publicznych. Nasz wkład w działanie Konsorcjum w 2020 roku
to sfinansowanie dostępu do 45 e-booków za kwotę 1.900,62 zł.
3. CZASOPISMA
W omawianym okresie GBP Rudniki oraz filie biblioteczne zakupiły 17 tytułów
czasopism bieżących oraz prenumeratę 2 czasopism branżowych za ogólną kwotę
2.824,49 zł.
D. Współdziałanie z innymi podmiotami
POZYSKANE DOTACJE
Biblioteka Narodowa – pozyskanie dotacji w ramach Priorytetu 1 Narodowego
Programu

Rozwoju

Czytelnictwa

„Zakup nowości

do

bibliotek

publicznych”

w wysokości 24000 zł.
PROMOCJA CZYTELNICTWA
Instytut

Książki

–

kontynuowanie

udziału

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

wraz z filiami w ogólnopolskim projekcie promującym czytelnictwo wśród dzieci
przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek”; przekazywanie wyprawek
czytelniczych oraz Kart Małego Czytelnika.
III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA

W 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach i jej filiach zrealizowano
następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalno – edukacyjnym, których celem
było propagowanie czytelnictwa, promocja biblioteki w środowisku lokalnym jako
instytucji

upowszechniania

kultury,

dostarczenie

oferty

edukacyjnej

dla

dzieci

i młodzieży, kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi gminy Rudniki.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach
Data

Rodzaj

Liczba

wydarzenia

uczestników

10 lutego

Ferie w bibliotece

17

11 lutego

Ferie w bibliotece

23

13 lutego

Ferie w bibliotece

37

styczeń – marzec 2020

Klub Moli Książkowych

82

styczeń – marzec 2020

Warsztaty Czytam Sobie

323

listopad 2019 – marzec

Czytelniczy Konkurs Naklejkowy

5 finalistów

5 września 2020

Narodowe Czytanie

50

21 września 2020

Spotkanie autorskie

26

2020

Łączna liczba odwiedzin w Galerii Osobliwości Przyrodniczych GBP w Rudnikach
(cykliczne zajęcia dla dzieci, warsztaty, wystawy, zajęcia szachowe, spotkania lokalnych
grup działania, zwiedzanie) i uczestnictwo w imprezach plenerowych organizowanych przez
GBP Rudniki w okresie sprawozdawczym – 786
Filia Dalachów
Data

Rodzaj wydarzenia

Liczba

styczeń – marzec 2020

Projekt: Czytanie na wesoło

216

4 marca

Odwiedziny grup czytelników

8

uczestników

Filia Jaworzno
8 stycznia

Wystawki:

5 lutego

• Książki o dinozaurach

10 czerwca

• Krajobrazy Polski
Książki o tematyce wakacyjnej, przygodowej,
krajoznawczej

Filia Żytniów
10 lutego

Ferie w bibliotece

28

Wystawki:
• Rok 2020 rokiem Bitwy Warszawskiej – stulecie
zwycięstwa
• Święty Mikołaj
• 80 rocznica śmierci Michaiła Bułhakowa
• Dzień Matki
• Nowości biblioteczne na wakacje
• Jesień w literaturze
• Święta tuż, tuż…
Filia Cieciułów
Wystawki:
7 stycznia

• Wystawka książek o przygodach Kubusia Puchatka

4 lutego

• Świat wokół nas

2 czerwca

• Zabierz mnie na wakacje
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach jest jednostką budżetową
podległą samorządowi, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. GOPS wykonuje zadania własne i zlecone zapisane
w ustawie o pomocy społecznej. Oprócz zadań wynikających z ustawy zasadniczej
realizowane są inne zadania wynikające, w szczególności z: ustawy o świadczeniach
rodzinnych, ustawy o świadczeniach wychowawczych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy
o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kierunki działań
określane są także poprzez gminne programy dotyczące przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, wspierania rodziny, rozwiązywania problemów alkoholowych, czy też w zakresie
dożywiania dzieci i młodzieży.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) praca socjalna,
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11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
13) dożywianie dzieci,
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego,
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
w

formie

dokumentu

elektronicznego,

z

zastosowaniem

systemu

teleinformatycznego,
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników,
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
20) opłacanie

składek

na

ubezpieczenie

zdrowotne

określonych

w

przepisach

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Do zadań własnych gminy należy między innymi:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
5) podejmowanie

innych

zadań

z

zakresu

pomocy

społecznej

wynikających

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
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2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy
o pomocy społecznej,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
8) środki na realizację zadań zleconych zapewnia budżet państwa.
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej były realizowane na bieżąco i zgodnie
z planem.
I. DZIAŁANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY
Formy pomocy

Liczba osób którym

Liczba

Liczba

Kwota

przyznano decyzją

świadczeń

rodzin

świadczeń

świadczenie
Razem

w złotych

167 (osoba liczona tylko

x

121

459 046

jeden raz do jednego
świadczenia)
Zasiłki stałe - ogółem

25

275

25

156 889

Zasiłki okresowe -

29

227

29

87 836

ogółem
Schronienie

0

0

0

0

Posiłek

50

2 395

28

52 593

Ubranie

0

0

0

0

11

3 971

11

74 818

86

x

84

86 910

6

10

66

4 600

x

x

90

x

Usługi opiekuńcze –
ogółem
Inne zasiłki celowe
i w naturze - ogółem
w tym: zasiłki
specjalne celowe
Praca socjalna
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1. Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi
dochód bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium dochodowego. Kwota zasiłku
nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Od 01 października 2018 r. maksymalna kwota
zasiłku stałego wynosi 645 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację.
W 2020 roku Ośrodek wypłacił zasiłki stałe 25 osobom na kwotę 156 889 zł.
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 22 osobom pobierającym zasiłek stały.
Łącznie wypłacono 256 świadczeń na kwotę 12 533 zł. Jest to zadanie własne, na które
otrzymujemy dotację.
3. Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach
niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego. W 2020 roku Ośrodek wypłacił zasiłki okresowe 29
osobom na kwotę 87 836 zł.
4. Gmina zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież
i posiłek osobom tego pozbawionym. Ponieważ na terenie Gminy Rudniki nie ma ośrodków
wsparcia, w których świadczone są usługi dla bezdomnych, Ośrodek zawarł porozumienie
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu oraz
Stowarzyszeniem Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Kędzierzynie-Koźlu
w zakresie zapewnienia możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób z terenu Gminy
Rudniki.
W 2020 roku nie było umieszczeń osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia.
5. Pomoc w dożywianiu realizowana w 2020 roku była na podstawie Uchwały Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program
realizowany był zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Opolskim. Na realizację Programu
dożywiania przeznaczono w gminie 92 593 zł, z czego 63 593 zł to środki własne gminy,
29 000 zł dotacja z budżetu państwa. Dożywianiem objęto łącznie 153 osób, z tego 50
osób korzystających z posiłku, a 139 osób korzystało z pomocy w formie zasiłku celowego
na zakup żywności.
6. Organizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania jest to
pomoc przysługująca osobie samotnej lub rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. W roku 2020 taką
pomocą objęto 11 osób. Decyzją administracyjną zostały przyznane usługi opiekuńcze
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w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby zatrudniane
na umowę zlecenie. Koszt świadczonych usług wyniósł 74 818 zł.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych – zasiłek celowy to świadczenie skierowane
na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części
lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, sprawienia pogrzebu (w sytuacji gdy rodzina nie może otrzymać zasiłku
pogrzebowego z ZUS). W 2020 roku Ośrodek przyznał 86 rodzinom zasiłki celowe na
łączną kwotę 86 910 zł. W szczególnie trudnych i skomplikowanych sytuacjach rodzinnych
przyznawane są zasiłki celowe specjalne, których udzielono 6 rodzinom na kwotę 4 600 zł.
8. Praca socjalna jest świadczona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.
Ma ona na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
i prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy
i koordynacji działań. W 2020 roku pracownicy socjalni przeprowadzili

wywiady

środowiskowe na potrzeby osób korzystających z pomocy naszej jednostki, a także
na potrzeby innych jednostek pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Osoby
korzystające ze wsparcia długoterminowego są

weryfikowane przez pracowników

socjalnych co pół roku. Liczba rodzin objętych pracą socjalną - 98. Pracownicy socjalni
przeprowadzili w 2020 roku 357 wywiadów.
9. Osoby przebywające w domach pomocy społecznej
Odpłatność gminy

Liczba osób, którym

Liczba

za pobyt

przyznano decyzją

świadczeń

w domu pomocy

świadczenie

Liczba rodzin

Kwota świadczeń
w złotych

społecznej
12

124

12

302 314

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy. Prawo do umieszczenia w domu pomocy
społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby
lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2020 roku wydano
2 decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej – jedna osoba umieszczona na terenie
Powiatu Wieluńskiego, a druga na terenie Powiatu Oleskiego zgodnie z profilem domu
wskazanym przez lekarza. Natomiast łącznie umieszczonych w domach pomocy społecznej
jest 12 osób z terenu Gminy Rudniki. W przypadku wszystkich podopiecznych gmina
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ponosiła

koszty

odpłatności

–

302

314

zł

–

oprócz

kosztów

pokrywanych

przez przebywających w domu pomocy (70% dochodu osoby umieszczonej).
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba osób, którym

Liczba rodzin

przyznano decyzją
świadczenia
1.

Świadczenia przyznane w ramach zadań

170

124

106

104

66

44

4

4

167

121

x

98

x

5

zleconych i zadań własnych (bez względu na ich
rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)
w tym: świadczenia pieniężne
w tym: świadczenia niepieniężne
2.

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę

3.

Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę

4.

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej

POWODY PRZYZNANIA POMOCY
Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc i z niej korzystające powinny spełniać określone
kryteria dochodowe i dysfunkcje. Często jest tak, że wobec jednej osoby lub rodziny następuje
zbieg różnych niekorzystnych okoliczności degradujących materialnie i moralnie. Powyższe
kryteria decydują o strukturze osób korzystających z pomocy społecznej. W następstwie
przemian ekonomicznych i społecznych następuje zmiana w strukturze świadczeniobiorców.
Niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz potrzeba ochrony macierzyństwa są jednymi
z najważniejszych powodów korzystania z pomocy, co obrazuje poniższa tabela.
Niepełnosprawność

często

bez

pomocy

osoby

trzeciej

uniemożliwia

samodzielne

funkcjonowanie lub podjęcie pracy. Bezrobocie rozumiane jako brak dochodów związany
z niedostatkiem środków ekonomicznych.
Lp.

Powód trudnej sytuacji życiowej

1.

Ubóstwo

Liczba rodzin
13

2.

Sieroctwo

0

3.

Bezdomność

0

4.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

14

w tym: wielodzietność

13

5.

Bezrobocie

40

6.

Niepełnosprawność

47
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7.

Długotrwała lub ciężka choroba

30

8.

Bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych

20

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem
w tym: rodziny niepełne

12

w tym rodziny wielodzietne

2

9.

Przemoc w rodzinie

2

10.

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

11.

Alkoholizm

11

12.

Narkomania

2

13.

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu

1

zakładu karnego
14.

Trudności w integracji osób, które otrzymały status

0

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
15.

Zdarzenie losowe

0

16.

Sytuacja kryzysowa

0

17.

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc powinny spełniać dwa kryteria:
1) kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej,
2) kryterium dysfunkcji, powodu udzielenia pomocy.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej
dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej
dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”,

przy jednoczesnym

wystąpieniu co najmniej jednego z powodów trudnej sytuacji wymienionych wcześniej,
lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
II. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Organizacja usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania. Ośrodek zatrudniał w 2020 roku

4 osoby na umowę zlecenie

ze specjalistycznym wykształceniem. Z usług specjalistycznych korzystało 4 dzieci z 4
rodzin. Łączna kwota świadczenia wyniosła 26 140,00 zł.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań
zleconych gminy należy wydawanie decyzji (potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniającym
kryterium dochodowe w pomocy społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej,
pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym
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w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni wydano w 2020
roku na podstawie wywiadów środowiskowych dla 5 osób.
Świadczenia

rodzinne

–

system

świadczeń

rodzinnych

jest

systemem

poza

ubezpieczeniowym, zorganizowanym na zasadzie zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu
państwa. W Gminie Rudniki realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudnikach. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe,
które trwają od 01 listopada jednego roku do 31 października roku następnego. Ustawa
o świadczeniach rodzinnych wprowadza następujące rodzaje świadczeń:
• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy,
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
• świadczenie rodzicielskie.
Obok

posiadania

dziecka

na

utrzymaniu,

głównym

kryterium

uprawniającym

do świadczeń rodzinnych jest przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę
w rodzinie z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Kryterium
dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek
na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne: wynosi 674 zł i 764 zł jeśli w rodzinie
wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Kryterium dochodowe obowiązuje również
przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (764 zł), a także jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (1922 zł). Pozostałe świadczenia są niezależne
od wysokości dochodu rodziny. W przypadku gdy rodzina przekracza ustawowe
kryterium istnieje możliwość przyznania tych świadczeń z zastosowaniem tzw.
mechanizmu ,,złotówka za złotówkę”. Dla przykładu – jeśli rodzina przekracza kryterium
o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł to odejmujemy
od 400 zł 380 zł i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20 zł miesięcznie. Gdyby
ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina już by nie otrzymała tego świadczenia, dlatego,
że minimalna kwota do wypłaty, to właśnie 20 zł. Obowiązuje zasada, że osobami
w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice.
W sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci, oznacza to konieczność zasądzenia
alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. Zasiłek rodzinny przyznawany jest
w zależności od wieku dziecka pozostającego na utrzymaniu osoby uprawnionej i wynosi
95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia i 135 zł na dziecko powyżej 18 roku
życia do ukończenia 24 roku życia.
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Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
• urodzenia dziecka (1000 zł na dziecko jako świadczenie jednorazowe),
• opieki

nad

dzieckiem

w

okresie

korzystania

z

urlopu

wychowawczego

(400 zł miesięcznie),
• samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie na dziecko, a na dziecko
niepełnosprawne o 80 zł więcej). Rodzinie mogą być wypłacane nie więcej jednak
niż dwa dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 386 zł),
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie
na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego),
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł miesięcznie na dziecko
w wieku do 5 lat, 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku
życia),
• rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo na każde dziecko rozpoczynające
naukę w szkole lub na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne,
• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113 zł miesięcznie
na zamieszkanie w internacie lub 69 zł miesięcznie na dojazdy do szkoły - wypłacany
przez 10 miesięcy w roku).
Aby skorzystać z dodatków należy mieć prawo do zasiłku

rodzinnego.

Prawo

do poszczególnych dodatków ustalane jest po spełnianiu warunków w ustawie. Poza
zasiłkami rodzinnym i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach
rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych:
•

zasiłek pielęgnacyjny (wynosi 215,84 zł miesięcznie) - świadczenie przysługuje
niezależnie od dochodu rodziny i osoby, dlatego przyznawane jest nie na okres
zasiłkowy, lecz na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
lub niepełnosprawności. Przyznawane jest dla osób niepełnosprawnych, które nie
ukończyły 75 lat. Do zasiłku pielęgnacyjnego nie mają prawa osoby, które nabyły
uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturze lub rencie,

•

świadczenie pielęgnacyjne (1 830 zł miesięcznie) przyznawane osobom, które
rezygnują bądź nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zawodowej, by opiekować
się niepełnosprawnym dzieckiem,

•

specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł miesięcznie) przysługuje osobie, na której nie
ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnuje z zatrudnienia w związku
z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Prawo do tego zasiłku zależne jest od dochodu rodziny (764 zł).
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Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach
rodzinnych (wszystkie).
1. Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:

563 778 zł

1.1 do ukończenia 5 roku życia

108 300 zł

1.2 powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia

395 808 zł

1.3 powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia

56 430 zł

1.4 powyżej 21 roku do ukończenia 24 roku życia

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:

3 240 zł

261 549 zł

2.1. urodzenia dziecka

19 000 zł

2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

47 281 zł

wychowawczego
2.3. samotnego wychowywania dziecka

30 381 zł

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w

18 716 zł

wieku:
2.4.1. do 5 roku życia

1 450 zł

2.4.2. powyżej 5 roku życia

17 266 zł

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego

28 300 zł

2.6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem

59 066 zł

zamieszkania
z tego w związku z:
2.6.1. zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

2 486 zł

2.6.2. dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

56 580 zł

2.7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

58 805 zł

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami

825 327 zł

4. Zasiłki pielęgnacyjne

376 641 zł

5. Świadczenia pielęgnacyjne

655 140 zł

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy

52 080 zł

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

52 000 zł

8. Świadczenie rodzicielskie

193 907 zł

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne (świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy).
Lp.
1.
1.1.

Wyszczególnienie
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby
pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:
świadczenie pielęgnacyjne, z tego:

1.1.1. opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

1.1.2.

Wydatki w zł
97 029
90 887
85 112

opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeniu społecznym
rolników

5 775
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1.2.

Specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego:

1.2.1. opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

2.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:

6 142
6 142

5 292

2.1.

Świadczenie pielęgnacyjne

3 953

2.2.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

1 339

Razem wiersz 1+ 2

102 321

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz
liczba świadczeń, w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę)
1. Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:
1.1. do ukończenia 5 roku życia

31 186,38 zł
7 119,87 zł

1.2. powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia

21 980,47 zł

1.3. powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia

2 086,04 zł

1.4. powyżej 21 roku do ukończenia 24 roku życia

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:
2.1. urodzenia dziecka
2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
2.3. samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie:
2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
2.4.1. do 5 roku życia
2.4.2. powyżej 5 roku życia

0,00 zł

16 652,28 zł
0,00 zł
5 747,51 zł
0,00 zł
1 181,01 zł
358,71 zł
822,30 zł

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego

1 409,66 zł

2.6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2 276,69 zł

z tego w związku z:
2.6.1. zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

0,00 zł

2.6.2. dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

2 276,69 zł

2.7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

6 037,41 zł

• Zasiłek dla opiekuna - Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki dla opiekunów na podstawie
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa
weszła w życie 15 maja 2014 r. i na jej podstawie osoby, które utraciły prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem
decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogły do 15 września 2014
r. ubiegać się o przyznanie zasiłku dla opiekuna. W 2020 roku wypłacono zasiłek dla
1 opiekuna na kwotę 7 440 zł. Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 620 zł Wypłata
zasiłku następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, który aktualizowany jest
co 6 miesięcy. Jednocześnie Ośrodek opłaca składki emerytalno-rentowe i zdrowotne
za opiekunów od podstawy wysokości świadczenia.
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Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba
składek:
Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki w zł

1.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Liczba składek

2 047

12

2 047

12

0

0

0

0

opłacane z osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, z tego:
1.1.

opłacane na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych

1.2.

opłacane na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników

2.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

 Ośrodek od 2016 roku realizuje zadania ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin
do wsparcia w zakresie dostępu do:
1) świadczeń opieki zdrowotnej,
2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.
4

ust.

3

ustawy,

przyznaje

się

na

to

dziecko,

jednorazowe

świadczenie

w wysokości 4 000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Prawo
do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek osób wymienionych powyżej. Wniosek
o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza
się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. W 2020
roku nie było złożonego wniosku w sprawie jednorazowego świadczenia.
Wyszczególnienie
Jednorazowe świadczenie w wysokości
4 000 zł

Wydatki
0

Liczba świadczeń
0

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 800 zł i to kryterium obowiązywało od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
kryterium. Natomiast nowelizacja przepisów wprowadziła od 01.10.2020 r. nowe kryterium
dochodowe, tj. 900 zł na osobę w rodzinie oraz zasadę ,,złotówka za złotówkę”, która
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umożliwi przyznanie świadczenia w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego po
spełnianiu przesłanek ustawowych. Świadczenia alimentacyjne przysługują osobom
uprawnionym, które mają zasądzone alimenty od osoby zobowiązanej, a egzekucja tych
alimentów jest bezskuteczna. Wypłata świadczeń alimentacyjnych niesie za sobą bardzo
rozległe postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa, liczba wypłaconych świadczeń oraz informacja na temat należności
z tytułu wypłaconych świadczeń
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Liczba świadczeń

1.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego
na osobę uprawnioną w wieku:

110 411

279

1.1.

0 – 17 lat

92 611

240

1.2.

18 – 24 lat

17 800

39

1.3.

25 lat i więcej

0

0

2.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń
1 413 701

x

37 780,93

x

z funduszu alimentacyjnego
3.

Kwoty zwrócone przez dłużników
alimentacyjnych
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, z tego:

3.1.

- przekazane na dochody budżetu państwa, w

35 681,56

tym:
3.1.1. - ustawowe odsetki za opóźnienie
3.2.

- przekazane na dochody własne organu
właściwego wierzyciela (Gminy Rudniki)

32 532,51

x

2 099,37

x

Świadczenia wychowawcze
Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek realizuje ustawę
z

dnia

11

lutego

2016

r.

o

pomocy

państwa

w wychowywaniu dzieci. Program ,,Rodzina 500+"
to szerokie i uniwersalne wsparcie, którego celem jest
pomoc w wychowywaniu dzieci oraz odwrócenie
negatywnego

niżu

demograficznego

w

Polsce.

Program zakłada wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie
na każde dziecko w wieku do 18 roku życia.

Wypłaty świadczenia wychowawczego

są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na świadczenia wychowawcze
w 2020 roku została wydatkowana kwota 7 782 611,60 zł. Natomiast na całość zadania
wraz z obsługą świadczeń była przekazana dotacja na kwotę 7 848 763,60 zł.
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Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest realizowana w ramach rządowego programu
wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin mających na utrzymaniu troje
dzieci lub, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek.
Do programu mogą przystąpić rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Przyznanie
Karty jest bezpłatne niezależnie od dochodów. W roku 2020 wpłynęło 26 wniosków, w tym:
3 o przedłużenie karty. Wydawana jest także Opolska Karta Rodziny i Seniora – w 2020 roku
wpłynęły 45 wniosków.
W ramach współpracy zawarta jest umowa Nr DRP/76/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Rudniki o współpracy w przedmiocie wsparcia
rodzin,

rodzin

zastępczych,

rodzinnych

domów

dziecka,

rodzin

wychowujących

dziecko/dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osób starszych 60+– mieszkańców
województwa

opolskiego.

W

2019

roku

Rada

Gminy

Rudniki

przyjęła

Program

pn. ,,Bezpłatny dojazd dla seniora Gminy Rudniki” Rada Gminy Rudniki Uchwałą
nr IV/21/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. przyjęła program pn. „Karta Dużej Rodziny 3+ w Gminie
Rudniki”. Podstawowym celem programu jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji
finansowej rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu
do oświaty, dóbr kultury, sportu i rozrywki. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celu
programu są:
1) umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego, poprzez
obniżenie ceny biletu 1 zł,
2) obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew 1 zł,
3) umożliwienie rodzinie wielodzietnej zwolnienia z opłaty za świadczenie udzielane
w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Rudniki.
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Program ,,Dobry start"
Od 1 lipca 2018 roku Ośrodek realizuje
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.
Program zakłada otrzymywanie raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do
ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku
życia, bez względu na dochody. Wsparcie trafiło do rodzin na podstawie składanych
wniosków od lipca do listopada 2020 r. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w roku
2020 wyniosły 294 300,00 zł. Natomiast na całość zadania wraz z obsługą świadczeń była
przekazana dotacja na kwotę 304 130,00 zł. Zadanie sfinansowane z budżetu państwa.
Liczba złożonych wniosków na 983 dzieci.
III. INNE DZIAŁANIA
1. Ośrodek jako organizacja partnerska o
zasięgu lokalnym przystąpił do realizacji
Programu

Operacyjnego

Żywnościowa

2014-2020,

Funduszu

Najbardziej

Pomoc

Europejskiego
Potrzebującym.

Realizacja przystąpienia jako partnera do w/w Programu nastąpiła po podpisaniu przez
kierownika

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Rudnikach

umowy

nr 46/POPŻ/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Czas trwania realizacji na przekazanie
nieodpłatne artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym będzie trwał
do miesiąca września 2020 r. Za dystrybucję żywności w Programie był odpowiedzialny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach. Kwalifikowanie osób do otrzymania
pomocy w formie paczek żywnościowych odbywało się na podstawie wydanego
skierowania przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudnikach. Przesłanki do otrzymania pomocy żywnościowej weryfikowane były
na

podstawie

kryteriów

dochodowych

ustawy

o

pomocy

społecznej.

Pomocą

żywnościową były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
W skład paczek żywnościowych wchodziły: artykuły warzywne i owocowe, artykuły
skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe. Łącznie
z pomocy skorzystało 253 osoby zamieszkujących w Gminie Rudniki. Łączna ilość
rozdysponowanej pomocy żywnościowej 14 442 kg. Liczba przekazanych paczek
żywnościowych 991.
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2. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy wynikającego z zapisów
art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Do podstawowych zadań należy:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – Uchwałą Nr XIV/106/2016 Rady Gminy
Rudniki z dnia 17 maja 2016 r. uchwalony został Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rudniki
na lata 2016-2020,
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą domową,
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia,
4) tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Gmina ma obowiązek podejmować
działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te odbywają się
w szczególności w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 26 posiedzeń.

Do Zespołu wpłynęło

nowych 17 „Niebieskich Kart” z tego: 14 z policji, 3 z ośrodka pomocy społecznej.
Objętych pomocą 23 rodziny.
3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy. W 2013 roku
zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Rudniki, którego
celem jest objęcie mieszkańców z Gminy Rudniki usługami świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego
pobytu, przeznaczony dla osób dorosłych, które mają trudności związane z prawidłowym
funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. ŚDS
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współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu oleskiego. Z terenu
Gminy Rudniki w 2020 roku uczęszczało 15 uczestników (3 uczestników skierowanych
w 2020 r.), których skierowanie nastąpiło na podstawie decyzji administracyjnej Ośrodka
Pomocy

Społecznej

w

Praszce

poprzedzonej

wywiadem

środowiskowym

przeprowadzonym przez pracowników socjalnych Ośrodka w Rudnikach.
4. Od miesiąca października 2020 roku GOPS w Rudnikach realizuje zadanie w zakresie
prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w zakresie ustalenia dochodu
w ramach realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Procedura odbywa się na podstawie
znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska w odesłaniu do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o

świadczeniach

rodzinnych.

Złożenie

wniosku

przez

osoby

zainteresowane

o dofinansowanie jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia w celu
potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Takich zaświadczeń wydano 8.
IV. PODSUMOWANIE
Przy tak różnorodnych zadaniach w zakresie wsparcia w:

pomocy społecznej,

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeniach rodzinnych, świadczeniach
z funduszu alimentacyjnego, świadczeniach wychowawczych, wszyscy klienci Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rudnikach są zaopiekowani w zakresie zgłaszanych

potrzeb. Głównym celem Ośrodka jest wdrażanie form pomocy pozamaterialnej w tym pracy
socjalnej. Realizacja zadań jest skuteczna przy współpracy z różnymi instytucjami na terenie
gminy, powiatu oraz województwa. Roczne wykonanie planu wydatków budżetowych
z zadań zleconych i własnych łącznie w 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniami Rb – 28S.
Zadania własne
Dział

Rozdział

Treść

852 Pomoc

85202

Pokrywanie kosztów pobytu DPS

85205

Przeciwdziałanie przemocy

społeczna

Wydatki wykonane
302 314,37
1 720,43

w rodzinie
85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 533,34

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

137 067,48

na ubezpieczenie społeczne
85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiłki stałe

0
156 888,52
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855 Rodzina

85219

Utrzymanie GOPS

467 231,79

85228

Usługi opiekuńcze

76 322,15

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

46 657,50

85295

Pozostała działalność

85504

Wspieranie rodziny (asystent rodziny)

85508

Rodziny zastępcze

85510

Działalność placówek opiekuńczo-

0
12 753,12
9 471,44
44 589,00

wychowawczych

Zadania zlecone
Dział

Rozdział

Treść

Wydatki wykonane

852 Pomoc społeczna

85228

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

855 Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze 500+

7 848 763,60

85502

Świadczenia rodzinne

2 484 751,92

85503

Karta Dużej Rodziny

85504

Świadczenia dobry start

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

26 139,80

202,33
304 130,00
5 292,00

Zaplanowane wydatki w 2021 roku
Zadania własne
Dział

Rozdział

Treść

852 Pomoc społeczna

85202

Pokrywanie kosztów pobytu DPS

85205

Przeciwdziałanie przemocy

Plan
485 000,00
3 400,00

w rodzinie
85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

12 000,00
168 000,00

ubezpieczenie społeczne
85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiłki stałe

3 000,00
145 000,00
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85219

Utrzymanie GOPS

531 500,00

85228

Usługi opiekuńcze

119 000,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

66 000,00

85295

Pozostała działalność (pogrzeby, prace

45 000,00

społecznie użyteczne)
855 Rodzina

85504

Wspieranie rodziny (asystent rodziny)

23 300,00

85508

Rodziny zastępcze

15 000,00

85510

Działalność placówek opiekuńczo-

52 800,00

wychowawczych

Zadania zlecone
Dział

Rozdział

Treść

Plan

852 Pomoc społeczna

85228

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

855 Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze 500+

7 697 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z

2 468 000,00

21 000,00

funduszu alimentacyjnego, składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85504

Świadczenia dobry start

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

294 000,00
3 700,00

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb
związanych z realizacją przedmiotowych zadań
Zadania wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej w zakresie obowiązków Gminy reguluje art. 176 wyżej wymienionej
ustawy.
Do zadań własnych Gminy należy:
1) opracowywanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego, oraz praca z rodziną przezywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez:
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a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc
dla dzieci;
4) finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego,
7) prowadzenie
lub

monitoringu

przeżywającej

sytuacji

trudności

w

dziecka

wypełnianiu

z

rodziny

funkcji

zagrożonej

kryzysem

opiekuńczo-wychowawczej,

zamieszkałego na terenie gminy.
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku realizowana była większość zadań
z powołanego wyżej katalogu. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
w Gminie Rudniki.
Celem głównym Programu jest pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy
Rudniki w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny
biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków
opiekuńczo-wychowawczych.
polepszenie

sytuacji

Spodziewanym

dziecka

i

rodziny,

efektem

realizacji

wzmocnienie

lub

Programu

przywrócenie

ma

być

poczucia

bezpieczeństwa socjalnego, zminimalizowanie negatywnych zachowań.
W przedmiotowym okresie realizowane były zadania w zakresie wspierania rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pracę
z rodzinami prowadził jeden asystent rodziny w wymiarze przeliczeniowym 0,5 etatu,
zatrudniony na umowę cywilnoprawną.
Do podstawowych zadań asystenta rodziny należało:
1) opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
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2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowego
wychowania i opieki nad dziećmi, troski i edukację i rozwój dzieci, dbałość o zdrowie,
gospodarowanie budżetem,
3) udzielanie

pomocy

rodzinom

w

rozwiązywaniu

problemów

socjalnych,

psychologicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi,
4) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
5) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
i przekazywanie tej oceny kierownikowi GOPS,
6) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
7) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
8) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.
W 2020 roku pomocą i wsparciem asystenta rodziny objętych było 8 rodzin z terenu Gminy
Rudniki. Z 2 rodzinami praca asystenta została zakończona. Jedna rodzina na swój wniosek
złożyła rezygnację z dalszego wsparcia, tym przypadku nie było wskazania sądowego do
objęcia wsparciem. Natomiast w drugim przypadku dziecko ukończyło osiemnasty rok życia.
Asystent pracuje w oparciu o opracowane dokumenty: plan pracy z rodziną, adnotacje
urzędowe ze spotkania z rodziną, kartę pracy z rodziną, sprawozdania pracy z rodziną.
Z terenu Gminy Rudniki w pieczy zastępczej w 2020 r. przebywało 3 dzieci, w tym:
2 w Domu Dziecka w Sowczycach, 1 dziecko w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu
Oleskiego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach współfinansował koszty pobytu
dzieci w pieczy zastępczej, jako zadanie własne, obowiązkowe na postawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Koszt partycypacji Gminy Rudniki za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
wyniósł 44 589,00 zł Koszt partycypacji Gminy Rudniki za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych wyniósł 9 471,44 zł.
W ramach zadań w zakresie wspierania rodziny Ośrodek sporządził sprawozdanie
rzeczowo-finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej.
Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny na umowę zlecenie. Koszt wynagrodzenia
dla asystenta rodziny wyniósł 12 753,12 zł.
Na bieżąco był prowadzony monitoring sytuacji rodzin zagrożonych kryzysem oraz
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny
przeżywające trudności miały możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego
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na terenie Gminy Rudniki w Punkcie Konsultacyjnym, gdzie przyjmuje psycholog oraz
na terenie Powiatu Oleskiego:
1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z pomocy psychologa i prawnika,
2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie.
Rodziny z terenu Gminy Rudniki były zabezpieczone w podstawowe potrzeby bytowe.
Dzieci korzystające z posiłków
wyszczególnienie

ogółem

liczba posiłków

2 395

liczba dzieci korzystających z posiłku

50

Powody przyznania pomocy
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

ubóstwo

13

sieroctwo

0

bezdomność

0

potrzeba ochrony macierzyństwa

14 w tym: 13 wielodzietność

bezrobocie

40

niepełnosprawność

47

długotrwała ciężka choroba

30

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

20

przemoc w rodzinie

2

alkoholizm

11

Potrzeby związane z realizacją zadań wspierania rodziny.
1. Zapewnienie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Rudniki na lata 2019-2021.
2. Zapewnienie środków finansowych na zatrudnienie i podnoszenie kwalifikacji asystenta
rodziny.
3. Zapewnienie rodzinom z dziećmi dostępu do specjalistycznego poradnictwa.
4. Zapewnienie środków finansowych na partycypację kosztów pobytu dzieci w pieczy
zastępczej.
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Plany, programy i strategie
1. Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015-2025
Strategia Rozwoju Gminy przyjęta Uchwałą Rady Gminy Rudniki nr XII/96/2015 r. w dniu 29
grudnia 2015 r.
Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju Gminy. Jest ona tworzona
nie tylko dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Strategia
rozwoju to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju i przyjmujący
takie kierunki oraz priorytety działania (cele operacyjne i zadania), które są niezbędne dla
realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Ustalenia zawarte w Strategii stanowią
podstawę do prowadzenia przez władze Gminy długookresowej polityki rozwoju społecznogospodarczego. Wokół jej ustaleń muszą koncentrować się działania władz samorządowych,
zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców Gminy oraz
tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju.
Określa również główne cele strategiczne Gminy Rudniki, którymi są:
 gmina ekologiczna, bezpieczna oraz dobrze zorganizowana i zarządzana.
 gmina zintegrowana, aktywna oraz rozwijająca się społecznie.
 gmina rozwijająca się gospodarczo.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
sporządza się w celu określenia jej polityki przestrzennej oraz lokalnych zasad
zagospodarowania, natomiast zasięg jego ustaleń powinien dotyczyć obszaru całej gminy
w jej granicach administracyjnych. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż studium
jest

podstawowym

dokumentem

pozwalającym

władzom

gminy

na

kształtowanie

i prowadzenie polityki przestrzennej oraz określającym lokalne zasady zagospodarowania.
Aktualne założenia polityki przestrzennej gminy Rudniki zostały określone w ramach zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki,
przyjętej uchwałą Nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2018 roku.
Zgodnie z uchwałą NR IV/18/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
na terenie gminy Rudniki stwierdzono, iż obowiązująca edycja studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki stanowi ramowy zbiór zasad
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dotyczących lokalnej polityki przestrzennej oraz może stanowić podstawę określenia ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na terenie gminy Rudniki obowiązują 7 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
z czego jeden dotyczy obszaru zalesień. Suma powierzchni pozostałych trzech planów
obejmuje niespełna 1% jej powierzchni.
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie
gminy Rudniki
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Rudniki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tytuł opracowania

Nr uchwały

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

XXVIII/161/97

(teren wsi Żytniów i Jaworzno)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

XXXVI/254/2002

(teren we wsi Mirowszczyzna)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów do zalesienia na terenie gminy
Rudniki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości
Rudniki
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości
Jaworzno Bankowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości
Faustianka
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości
Żytniów

XXVII/255/06
XXVI/189/2017
Nr XII/80/2019
Nr XII/81/2019
Nr XII/82/2019

Przeprowadzona ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
na terenie gminy Rudniki wykazała, iż obowiązujące na terenie gminy Rudniki miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego wymagają częściowej korekty i sukcesywnej
aktualizacji, przy czym z uwagi na zakres odstępstw od obowiązujących wymogów wskazane
działania mogą zostać podjęte na etapie sporządzania kolejnych opracowań dotyczących
danego obszaru.
Stwierdzenie konieczności sukcesywnej aktualizacji planów miejscowych nie zmienia statusu
poszczególnych

opracowań

-

wszystkie

plany

miejscowe,

do czasu

ich

zmiany

lub zatwierdzenia nowych opracowań, stanowią obowiązujące akty prawa miejscowego
i to na ich podstawie następuje określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania
poszczególnych obszarów gminy.
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Lokalizacje inwestycji, w tym także inwestycji celu publicznego ustalane indywidualnie
w postępowaniu administracyjnym.
W roku 2020 wydano:


4 decyzje o lokalizacji inwestycji ceku publicznego, w tym: 2 dotyczyły budowy sieci
elektroenergetyczne,

1

budowy

wieży

antenowej

dla

systemu

łączności

dyspozytorskiej wraz z kontenerem i infrastrukturą towarzyszącą oraz demontażem
istniejącej wieży wraz z fundamentem, 1 budowy wieży teleinformatycznej transmisji
danych

„INT_99031_Julianpol”.

Ponadto

wydano

dwie

decyzje

umarzające

postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


76 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 35 dotyczyły zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, 2 zabudowy usługowo – mieszkaniowej, 1 zabudowy produkcyjnej,
1 zabudowy produkcyjno – usługowej, 4 zabudowy usługowej, 25 zabudowy
zagrodowej,
2 budowy dróg wewnętrznych, 6 decyzji dotyczyło budowy farm fotowoltaicznych.
Ponadto wydana została 1 decyzja odmowna.

4. Program opieki nad zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017 – 2020
Podstawą prawną regulującą zasady ochrony i opieki nad zabytkami jest ustawa z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018.2067 ze zm.)
określająca przedmiot, zakres i formy prawne ochrony zabytków, organizację ochrony
zabytków w Polsce, krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz
rozporządzenie Ministra Kultury z 26 maja 2011 r. w sprawie zasady prowadzenia rejestru
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz (Dz.U. 2011 nr 113 poz.
661).
Cele i priorytety wyznaczone w „Programie opieki
nad zabytkami gminy Rudniki na lata 2017 – 2020”
wynikają zarówno z wymagań ustawowych, jak
również podporządkowane są głównemu celowi
działań

samorządu,

jakim

jest

osiągnięcie

zrównoważonego rozwoju gminy, prowadzącego
do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.
Podporządkowane temu jest planowanie strategiczne gminy, które łączy problematykę
społeczną, gospodarczą i przestrzenną.
Zgodnie z art. 21 z ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz rozporządzenia Ministra Kultury z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków „ewidencja zabytków jest
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podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty
i gminy”. Ewidencją zostają objęte zespoły o istotnych, lokalnych walorach historycznych,
kulturowych i krajobrazowych. Obowiązek prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków
nieruchomych spoczywa na wójcie gminy.
Gmina Rudniki posiada ewidencję, która zgodnie z
wymogami jest zbiorem kart adresowych zabytków
nieruchomych

z

terenu

gminy,

objętych

równocześnie w wojewódzką ewidencją zabytków.
Gminna

Ewidencja

nie

jest

dokumentem

zamkniętym, winna być uzupełniana i weryfikowana.
Jej zmiany nie powodują nieważności ustaleń
studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.
W roku 2020 przeprowadzono aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

Za zgodą

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z gminnej ewidencji zabytków
wyłączono dwa obiekty, tj.:


budynek mieszkalny położony w miejscowości Bobrowa,



dawną

gospodę

obecnie

sklep

położony

w

miejscowości

Rudniki,

przy

ul. Częstochowskiej 21.
Ww. obiekty utraciły cechy zabytkowe ze względu, na które zostały ujęte w ewidencji
zabytków.
W 2020 roku Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował pozytywnie wniosek
o ujęcie w gminnej ewidencji zabytków kapliczki przydrożnej znajdującej się na działce
nr 194/4, obręb Cieciułów, k. m. 1.
Na terenie gminy ewidencją objęto 47 obiektów zabytkowych.
Gmina Rudniki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita 2014-2020 realizuje niecodzienny projekt pn. „Rudniki i Mostenka
w

nierzeczywistej

przestrzeni

kulturowej

i

przyrodniczej”

Do

realizacji

projektu

wykorzystaliśmy innowacyjny system Augmented Reality (w skrócie: AR), niespotykany
jeszcze w naszej okolicy. Jest to system, który pozwala łączyć światy realny z wirtualnym.
Choć początki tej technologii sięgają początku lat 90. ubiegłego wieku— to aktualna
technologia pozwala na dużo bardziej efektywne wykorzystywanie potencjału drzemiącego
w rozszerzonej rzeczywistości. Po stronie polskiej, w parku pn. „Zacisze Żytniowskie”,
na nowo powstałych alejkach usytuowanych zostało 15 tablic przedstawiających
najciekawsze miejsca przyrodnicze i kulturowe obydwu partnerów, jak i obiekty związane
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z historią naszej gminy. Za pomocą urządzeń mobilnych, po wcześniejszym ściągnięciu
aplikacji MAT Rudniki Tablice lub za pomocą czytnika QR, można zobaczyć, jak niegdyś
wyglądał np. dwór w Rudnikach albo uruchomić kolejkę wąskotorową, która niegdyś z zawrotną prędkością 10 km/h - przemykała od Zawisny do Działoszyna przez teren naszej
gminy tj. Faustiankę i Rudniki. Oprócz efektów wizualnych usłyszeć można głos lektora
opowiadający o każdej z atrakcji, w ojczystych językach partnerów projektu. Dodatkowo
w ramach projektu wydano folder promocyjny, który kryje w sobie skrótowe informacje
na temat najważniejszego dziedzictwa kulturowego. Po ściągnięciu aplikacji MAT Rudniki
Folder na ekranie urządzenia mobilnego pojawią się nie tylko modele w wymiarze 3D,
ale dodatkowo usłyszymy głos lektora.
Koszt projektu to 29 117,63 EUR
W tym pozyskane środki z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 24 749,98 EUR
Budżetu Państwa 1 455,88 EUR

Wkład własny 2 911,77 EUR

09.03.2020 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową starych magazynów po
byłym SKR w Rudnikach na „Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi” suma kosztów
operacji to ok 1 134 398,41 zł. Wysokość dofinansowania wyniosła 500 000,00 zł.
Była to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęta Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisała się operacja,
jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie dostępu
do podstawowych usług kulturalnych. Budynek znacznie zyskał na wyglądzie i jest nie
do poznania.
W ramach zrealizowanego projektu:
1. Wykonano

termomodernizację

budynku

poprzez

m.in.

docieplenie

ścian

zewnętrznych ogrzewanej części „Gminnej Izby Tradycji”, zmianę pokrycia
dachowego budynku, częściową wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Zaadaptowano istniejące pomieszczenia magazynowe na „Centrum Tradycji
Strażackiej i Historii Wsi” poprzez m.in.: wykonanie posadzek, robót tynkarskich
i elektrycznych.
3. Wyposażono obiektu w niezbędny sprzęt m.in.:
-

kącik wyposażony w laptop ze stałym dostępem do Internetu,

-

projektor

multimedialny,

nagłośnienie,

stoły

i

krzesełka

umożliwiające

prowadzenie warsztatów i konferencji, gabloty, postumenty wystawiennicze,
ścianki ekspozycyjne,
-

wyposażenie pomieszczenia do renowacji eksponatów.
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W 2020 r. przeprowadzono inwentaryzację obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków, a także zlecono wykonanie:
 aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Programu Opieki Nad Zabytkami dla gminy
Rudniki na lata 2021-2024
 Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na
terenie gminy Rudniki
Łączny koszt wykonania ww. dokumentacji wyniósł – 17 530,00 zł. brutto.
5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rudniki
Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) Rada Gminy ma obowiązek określić, w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności.
Program, o którym mowa w szczególności obejmuje:


Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;



Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;



Odławianie bezdomnych zwierząt;



Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;



Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;



Usypianie ślepych miotów;



Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;



Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

W/w program należy do dnia 1 lutego przekazać do zaopiniowania powiatowemu
lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom
obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Wobec powyższego Uchwałą Nr XVII/133/2020 Rada Gminy Rudniki z dnia
26 marca 2020r. przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2020.
Ideą programu jest głównie zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
zapobieganie bezdomności, poszukiwanie osób chętnych do adopcji, zmniejszanie populacji
bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania
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zwierząt oraz propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów.
W 2018 na realizacje programu przewidziano koszty w wysokości 24 000 zł gdzie odłowiono
13 psów, a na realizację programu wykorzystano środki w kwocie 20 807,96 zł.
W 2019 na realizacje programu przewidziano koszty w wysokości 30 500 zł gdzie odłowiono
10 psów, 3 koty a na realizację programu wykorzystano środki w kwocie 19 329,60 zł.
Dzięki

intensywnym

poszukiwaniom

nowych

właścicieli

w

roku

2020

udało

się

zminimalizować ilość oddanych do schroniska zwierząt.
W 2020 na realizację programu przewidziano środki w wysokości 40 000 zł, gdzie odłowiono
1 psa, a na realizacje całego programu wykorzystano 3 963,00 zł.
6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki.
Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców
gminy spowodowanych azbestem, a także doprowadzenie do sukcesywnej likwidacji
oddziaływania azbestu na środowisko. Spowoduje to wypełnienie nakazów ochrony
środowiska i stworzy odpowiednie warunki do wdrożenia przepisów prawnych: ustaw
i rozporządzeń oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
Elementem w/w programu jest Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Rudnika, która co roku jest aktualizowana.
Na terenie Gminy Rudniki zinwentaryzowano ok. 2,4 tysiąca obiektów, w których stwierdzono
występowanie wyrobów zawierających azbest. Wielokrotnie w jednym gospodarstwie
domowym znajduje się po kilka obiektów, na których występuje azbest. Wyroby zawierające
azbest występują głownie w postaci falistych płyt azbestowo-cementowych stosowanych
w budownictwie. Całkowita masa wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rudniki
wynosi ok 2102 Mg.
Zgodnie z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu wyroby zawierające azbest
mają całkowicie zostać zutylizowane do 2032r.
W latach ubiegłych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW)
w porozumieniu przeprowadziły konkursy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Mieszkańcy Gminy Rudniki
co roku korzystali z w/w dotacji.


W roku 2018 zutylizowano azbest z 54 obiektów, o łącznej masie 98,1 Mg. Koszt
realizacji zadania wyniósł 43 291,51 zł (kwota dotacji – 36 797,79 zł, środki
mieszkańców – 6 493,72 zł).
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W roku 2019 zutylizowano azbest z 79 obiektów, o łącznej masie 183,83 Mg. Koszt



realizacji zadania wyniósł 91 904 zł (kwota dotacji – 91 904 zł, środki mieszkańców –
0 zł).
W roku 2020 zutylizowano azbest z 52 obiektów, o łącznej masie 117,753 Mg. Koszt



realizacji zadania wyniósł 80 563,97 zł (kwota dotacji – 80 563,97 zł, środki
mieszkańców – 0zł).
Mając na względzie poprzednia lata, można stwierdzić iż mieszkańcy Gminy Rudniki chętnie
biorą udział w dofinansowaniu zadania polegającego na utylizacji azbestu i z roku na rok jest
ich więcej, tym bardziej, że dofinansowanie w latach 2019-2020 wynosiło 100%.
7. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020 i Uchwałą Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy
Rudniki z dnia 28 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki
na lata 2015-2020, w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą 23 lokale
mieszkalne, w tym:
-

2 lokale socjalne,

-

6 lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,

-

15 pozostałych lokali mieszkalnych.

W mieszkaniowym zasobie gminy brak jest specjalnie wydzielonych lokali zamiennych,
tworzą je lokale komunalne, które z ważnych przyczyn poddawane są zamianie między
najemcami.
W 2016 roku został sprzedany budynek w Rudnikach ul. Częstochowska 16, w którym
mieściły

się

2

lokale

mieszkalne.

W

latach

2016-2017

został

wyremontowany

i przebudowany budynek w Dalachowie 215A, w którym powstały 2 lokale komunalne, 1 lokal
tymczasowy i 7 lokali w ramach najmu socjalnego z czego 4 lokale w ramach najmu
socjalnego, nie zostały dostatecznie wykończone – na podłodze betonowa wylewka, ściany
wytynkowane, w łazience brak płytek i potrzebnego wyposażenia. W 2017 roku
przeprowadzono remont i przebudowę mieszkania w budynku w Mirowszczyźnie
43 i pomieszczenia gospodarczego przyległego do niego. Po remoncie powstały 2 odrębne
lokale mieszkalne. W roku 2020 przebudowano budynek po byłym przedszkolu w Rudnikach
przy ul. Parkowej 6 i zagospodarowano go na 2 lokale mieszkalne. Ponad to dokonano
zmiany przeznaczenia 4 lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku
pracy na pozostałe lokale mieszkalne.
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Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina dysponuje 7 lokalami
socjalnymi,1 pomieszczeniem tymczasowym, 2 lokalami przeznaczonymi na czas trwania
stosunku pracy oraz 22 pozostałymi lokali mieszkalnych.
2. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy, ustalone są następujące rodzaje czynszów:
1) za lokale mieszkalne,
2) za lokale socjalne.
Wysokość stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
ustala w formie zarządzenia Wójt Gminy Rudniki. Aktualnie stawka ta wynosi 3,50 zł. Stawka
czynszu za lokale mieszkalne może ulegać waloryzacji raz w roku.
Stawka czynszu za lokal w ramach najmu socjalnego wynosi 30 % stawki bazowej.
Do lokali socjalnych nie stosuje się kryteriów zmniejszających lub zwiększających stawkę.
Stawka bazowa czynszu obejmuje lokale mieszkalne wyposażone w instalację centralnego
ogrzewania ze wspólnej kotłowni oraz instalację wodno-kanalizacyjną.
Wprowadza się czynniki podwyższające oraz obniżające stawkę czynszu:
a) czynniki podwyższające stawkę czynszu:
L.p.

Czynnik

%

1.

położenie w miejscowości stanowiącej siedzibę gminy

10

2.

lokal w budynku z wykonaną termoizolacją ścian

20

b) czynniki obniżające stawkę czynszu:
L.p.

Czynnik

%

1.

lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania z pieca znajdującego się na

10

wyposażeniu lokalu
2.

lokal bez wyposażenia w instalację centralnego ogrzewania

20

3.

zły stan techniczny, zagrzybienie wynikające z przedostawania się wilgoci z zewnątrz

20

(z gruntu lub z nieszczelnych pokryć – nie dotyczy piwnic)
4.

lokal bez wyposażenia w instalację kanalizacyjną

10

W przypadku występowania kilku czynników obniżających stawkę bazową obniżenie stawki
czynszu może wynosić nie więcej niż 50%.
8. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Gmina Rudniki w swoim zasobie nieruchomości posiada grunty oraz budynki wraz
ze znajdującymi się w nich lokalami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi.
Łączna wartość wszystkich budynków zaliczających się do mienia Gminy Rudniki na dzień
31 grudnia 2020 roku wynosi 31 935 394,64 co stanowi 29,47 % wartości całego mienia
jednostki samorządu terytorialnego.

88

GMINA RUDNIKI ǀ Raport o stanie Gminy 2020
Na dzień 31 grudnia 2020 roku grunty komunalne stanowią 7,71 % ogólnej wartości mienia
komunalnego

Gminy

Rudniki.

Powierzchnia

gruntów

stanowiących

część

mienia

komunalnego według ewidencji gruntów wynosi 268,9975 ha. W stosunku do roku 2019
zwiększyła się ona o 0,1815 ha. Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych
Gminy Rudniki jest równa 8 360 090,99 zł.
Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Rudniki stanowią drogi – 52,10 %.
Kolejnymi użytkami gruntowymi pod względem wielkości powierzchni w całej strukturze
gruntów Gminy Rudniki są grunty orne – 17,28 %, rowy – 7,54 %, łąki – 5,86 % oraz lasy –
4,82 %.
Gmina Rudniki gospodaruje zasobem nieruchomości:
-

poprzez zakup lub sprzedaż nieruchomości,

-

oddając w wieczyste użytkowanie,

-

zawierając umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia z osobami fizycznymi
lub jednostkami organizacyjnymi,

-

ustanawiając ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach,

-

ustanawiając trwały zarząd.

Zmiana powierzchni ogólnej gruntów w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego
wystąpiła m. in. w związku z:
-

przyjęciem z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
w kontekście regulacji z art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną, decyzją Wojewody Opolskiego wydaną
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.,

-

przyjęciem umową darowizny działki nr 137/2 położonej w Janinowie, k.m.1, akt. not.
Rep. A nr 1792/2020 z dnia 11.02.2020 r.,

-

sprzedażą działki nr 311/3, położonej w obrębie Cieciułów, k. m. 1, akt. not. Rep.
A nr 11649/2020 z dnia 16.11.2020 r.,

-

sprzedażą działki nr 439, położonej w obrębie Cieciułów, k.m.1, akt. not. Rep.
A nr 11632/2020 z dnia 16.11.2020 r.,

-

kupnem działki nr 196/2, obręb Mirowszczyzna k.m.1 i przyjęciem umową darowizny
działki nr 275/1 obręb Mirowszczyzna k.m.1, akt. not. Rep. A nr 13321/2020 z dnia
30.12.2020 r.

9. Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjętego Uchwałą Nr XV/110/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2019 roku
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na2020 rok była przeprowadzona zgodnie z uchwalonym programem i według kierunków
działania, między innymi takimi jak:
 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
 udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe i problemy przemocy w rodzinie,
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych
 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych ,
 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
1.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Gmina Rudniki wspólnie z innymi gminami uczestniczyła
w współfinansowaniu Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
w prowadzeniu dodatkowych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z osobami uzależnionymi
i współuzależnionymi członkami ich rodzin, której nie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Na ten
cel została przekazana dotacja w

wysokości 19 000,00 zł. W ramach tych działań zostały

przeprowadzone różne formy terapii:
-

terapia dla uzależnionych,

-

terapia dla współuzależnionych,

-

grupa wsparcia dla osób uzależnionych,

-

grupa wsparcia dla osób współuzależnionych,

-

terapia dla ofiar przemocy,

-

terapia dla sprawców przemocy,

-

wprowadzanie konstruktywnych zmian – grupa osób uzależnionych,

-

wprowadzanie konstruktywnych zmian – grupa osób współuzależnionych,

-

terapia dla współuzależnionych – budowanie poczucia własnej wartości,

-

terapia dla rodziców z rodzin alkoholowych;

-

maratony dla uzależnionych,

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Oleśnie zgłosiły się ogółem 63 osoby z Gminy Rudniki:
-

33 osoby uzależnione od alkoholu, w tym: 3 kobiety,

-

17 osób zgłoszonych przez GKRPA w Rudnikach,

-

14 osób, które zgłosiły się dobrowolnie,

-

2 osoby skierowane przez Sąd,

-

W tym: 12 osób stosujących przemoc (sprawców przemocy),

-

30 osób współuzależnionych, w tym: 7 mężczyzn,

-

15 ofiar przemocy,

-

8 osoby Dzieci Dorosłych Alkoholików (DDA),
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-

2 dzieci do 18 roku życia,

-

5 osób uczestniczyło w terapii rodzinnej.

Mieszkańcy Gminy Rudniki stanowili 13,57 % ogółu osób korzystających z pomocy terapeutycznej.
Z programu zostały dofinansowane działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Uszycach na podstawie
Porozumienia

zawartego pomiędzy Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

w Oleśnie a Gminą Rudniki na kwotę 9 110,00 zł.
Osoby uzależnione i współuzależnione, osoby doznające przemocy korzystały z porad psychologa
pracującego w Punkcie Konsultacyjnym. Czynny był w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godzinach od 17.30 do 19.30. Z uwagi na ogłoszenie epidemii psycholog udzielał także porad
telefonicznie od poniedziałku do piątku. Można było uzyskać informacje na temat choroby
alkoholowej i jej leczenia, współuzależnienia, a także adresy placówek prowadzących terapię. Pomoc
psychologiczna w formie w konsultacji. Ponadto informacji udzielali także pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach codziennie w godzinach pracy Ośrodka. Koszt
wynagrodzenia za pracę w Punkcie Konsultacyjnym za okres styczeń – grudzień 2020 r. wyniósł
4.500,00 zł brutto. Psycholog udzielił 44 porad w tym 7 dla dzieci i młodzieży.
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku do Komisji złożono 19 wniosków o leczenie odwykowe
w tym:
-

10 wniosków złożonych przez członków rodziny,

-

1 wniosek Policja,

-

7 wnioski Zespół Interdyscyplinarny,

-

1 wniosek Prokurator.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń.
Opłacono koszty postępowań sądowych i prokuratorskich dla 17 osób na kwotę 1 700,00 zł.
Wykonanie opinii przez biegłego psychologa i psychiatrę dla 17 osób. Koszt ekspertyz 4 360,00 zł.
Dostępność informacyjna była także realizowana poprzez ulotki informacyjne, plakaty, książki. Kwota
zakupu 2 906,34 zł.
2.

Udzielanie pomocy psychospołecznej i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej realizowane poprzez wspieranie finansowe działań profilaktycznych podejmowanych
przez szkoły podstawowe oraz inne instytucje polegające na organizowaniu zawodów sportowych,
konkursów, których uczestnikami były dzieci, młodzież i dorośli, a także osoby niepełnosprawne.
Celem podejmowanych działań było ukazanie zdrowej i wartościowej alternatywy dla alkoholizmu
i przemocy.

Szkoły Jaworzno i Rudniki organizowały także ferie zimowe dla dzieci. Dzieci

z Jaworzna miały zorganizowany wyjazd feryjny do Zakopanego w tym wydarzeniu brało udział
30 uczniów. Szkoła w Dalachowie organizowała m.in.:
- X światowy Dzień Tabliczki Mnożenia oraz warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, w których wzięło
udział w sumie 10001 uczniów oraz 27 nauczycieli,
- konkurs Królowa skakanki oraz konkurs Piłkarz Matematyk,
- konkurs fotograficzny ,,Drzewo w obiekcie”, konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
konkurs układania kompozycji kwiatowych,
- organizacja ,, Święta Jesieni”
Szkoła w Rudnikach organizowała Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – uczniowie podczas
obchodów brali udział w doskonaleniu zapamiętywania, wyrażania emocji, poprzez zabawę
poświęcali czas na samokształcenie.
Szkoła w Żytniowie organizowała konkursy plastyczne, fotograficzne, sportowe. Brało udział 104
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uczniów.

Przedszkole

w

Rudnikach

organizowało

Gminny

Logopedyczny

Konkurs

Plastyczny ,,Głoska ukryta w obrazku” W konkursie brały udział oddziały przedszkolne z terenu
Gminy Rudniki – brało udział 19 dzieci.
Dofinansowano dla dzieci ze szkoły w Dalachowie, Jaworznie przejazdy na basen na kwotę 6 566,40
zł. Wyjazdy były organizowane jako działanie profilaktyczne zajęć pozalekcyjnych.
Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w zakresie organizacji
dla sprawców przemocy uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym. Zgłoszone zostały
3 osoby stosujące przemoc w rodzinie, jednak nikt nie przystąpił do uczestnictwa w programie
(uczestnictwo w programie korekcyjnym wymaga zgody osoby zgłoszonej).
Dofinansowano także działania wyjazdów rodzin abstynenckich promujących życie w trzeźwości
na kwotę 3.500,00 zł. W wyjeździe brało udział 5 rodzin, łącznie 11 osób.
3.

Z dofinansowania korzystały także sołectwa, stowarzyszenia i społeczność lokalna w formie zajęć
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od nauki i pracy.
Organizacja realizowana była poprzez:


współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu m.in: warsztaty artystyczne, warsztaty
rękodzieła, warsztaty edukacyjno-plastyczne, ferie, mikołajki imprezy np.,,Akcja Zima
w Ośrodku Kultury w Rudnikach” podczas, których dzieci uczestniczyły w warsztatach
poprzez własnoręczne wykonanie masek karnawałowych. Dom Kultury organizował XXIX
Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej – brało udział 95 uczestników. Prace
konkursowe zostały wystawione w Gminnym Centrum Tradycji i Historii Wsi w Rudnikach.
Dla seniorów dodatkowo zatrudniony trener do prowadzenia zajęć gimnastycznych, aerobiku
– z uwagi na pandemię COVID-19 zajęcia odbywały się w miesiącu styczniu i lutym.



współpracę sołectw, stowarzyszeń: Mostki, Janinów, Dalachów – organizacja wyjazdów dla
dzieci także wakacyjnych, Organizacja Mikołajek, oraz innych konkursów, np. dzieci
z Dalachowa uczestniczyły w konkursie plastycznym ,,Najładniejsza bombka”. W działaniach
brało

udział

80

dzieci.

OSP

Rudniki

organizowało

działania

sportowe

drużyn.

Stowarzyszenie Falstart Klub Biegacza organizowało dwie imprezy; V Bieg Nocny oraz VII
Bieg Mikołajkowy. Łącznie wzięło udział 113 osób, organizowanie mistrzostw w tenisie
stołowym oraz zajęcia Speed-ball w Szkole Podstawowej w Rudnikach. Zajęcia prowadzili
zatrudnieni trenerzy na umowy zlecenia. Dofinansowany został sprzęt speed-ball i wyjazdy
na igrzyska tenisa stołowego.
4.

Podjęte działania wsparcia dla harcerzy, organizacji biegu Mikołajkowego, udziału
w programie ,,Wygraj Szansę” Program dydaktyczno-artystyczny. Brało w nim udział 20 osób oraz
działanie poprzez włączenie programu profilaktycznego ,,Trzeźwość na co dzień”.

5.

Zostały podjęte działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych, mające
na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu
osobom poniżej 18. roku życia. Udział w szkoleniu wzięły 4 osoby z 3 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z Gminy Rudniki. Koszt szkolenia 1.000,00 zł.

6.

W związku z zatrudnieniem trenerów do zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz
obsługi realizacji działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została
wydatkowana kwota 23.720,00 zł.

7.

Wykorzystanie środków na zadania realizowane przez współpracę ze szkołami, sołectwami,
stowarzyszeniami oraz przeciwdziałania COVID -19 na łączną kwotę 66 983,15 zł.
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Wszystkie wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w okresie od stycznia
do grudnia 2020 roku wyniosły 143 345,89 zł.
Celem działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych było ograniczenie dzieciom i młodzieży oraz innym grupom
społecznym dostępu do alkoholu poprzez prowadzenie różnych działań profilaktycznych.
10. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Realizacja

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Narkomanii

przyjętego

Uchwałą

Nr XV/110/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2019 roku na 2020 rok była
przeprowadzona zgodnie z uchwalonym programem i według kierunków działania, między
innymi takimi jak:
 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy
z używaniem środków psychoaktywnych,
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych
dla uczniów,
 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
 pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
1.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Gmina Rudniki wspólnie z innymi gminami uczestniczyła
w współfinansowaniu Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
w prowadzeniu dodatkowych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z osobami uzależnionymi
i współuzależnionymi członkami ich rodzin, której nie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby
zgłaszające się do Przychodni z terenu Gminy Rudniki mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia.
Przychodnia odnotowała w 2020 r. 2 osoby uzależnione od narkotyków.
Osoby uzależnione oraz zagrożone uzależnieniem mogły korzystać z porad psychologa pracującego
w Punkcie Konsultacyjnym. Czynny był w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach
od 17.30 do 19.30. Pomoc psychologiczna w formie w konsultacji. Ponadto informacji udzielali także
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach codziennie w godzinach pracy
Ośrodka. Nie odnotowano przypadku uzależnienia od środków psychoaktywnych.

2.

Udzielanie pomocy psychospołecznej i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej realizowane poprzez wspieranie finansowe działań profilaktycznych podejmowanych
przez szkoły podstawowe oraz inne instytucje polegające na organizowaniu zawodów sportowych,
konkursów, których uczestnikami były dzieci, młodzież i dorośli, a także osoby niepełnosprawne.
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Celem podejmowanych działań było ukazanie zdrowej i wartościowej alternatywy dla zagrożeń.
Szkoła w Rudnikach organizowała Mistrzostwa Szkół Wiejskich w Szachach – kwota dofinansowania
2 744,63 zł. Szkoła Podstawowa w Żytniowie organizowała turnieje w klasach I-III w dwa ognie.
Organizacja ogólnopolskiej akcji promującej zdrowy sposób odżywiania ,,Śniadanie daje moc”.
Organizacja konkursu plastycznego ,,Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego”, konkurs ,,Twórcy
Niepodległej Polski”. Brało udział 144 uczniów. Kwota dofinansowania 4000,00 zł.
3.

Z dofinansowania korzystały także sołectwa, stowarzyszenia i społeczność lokalna w formie zajęć dla
dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od nauki i pracy. Organizacja realizowana była
poprzez współpracę z sołectwami, stowarzyszeniami:
-

Mostki, Młyny, Mirowszczyzna, Rudniki – organizacja dla dzieci przez Sołectwo Mostki ,,Moje
wymarzone wakacje” brało udział 46 dzieci, kwota dofinansowania 1 084,51 zł, organizacja
wycieczki do Częstochowy brało udział 42 dzieci – koszt dofinansowania 500,00 zł,

-

stowarzyszenie w ramach organizacji V Biegu Nocnego w Cieciułowie otrzymało dofinansowanie
1 631,19 zł – brało udział 83 zawodników,

-

OSP Rudniki działanie sportowe – współzawodnictwo drużyn brało udział 30 osób – kwota
dofinansowania 3 109,65 zł.

4.

Z uwagi na działania przeciwdziałania COVID - 19 przeznaczono kwotę 227,00 zł.

Wszystkie wydatki w rozdziale 85153 - Przeciwdziałanie Narkomanii w okresie od stycznia
do grudnia 2020 roku wyniosły 13 296,98 zł.
Celem działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
była zmiana zachowań i postaw w sytuacjach związanych z narkotykami.
11. Strategia Rozwoju Problemów Społecznych Gminy Rudniki na lata 2016-2026
Została przyjęta uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 maja 2016 r.
przyjęta została. Założony harmonogram działań jest realizowany poprzez założone cele dla
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o:
 rozwój Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach m.in. w zakresie
szkoleń pracowników – w 2020 roku pracownicy uczestniczyli w 13 szkoleniach,
 podniesienie jakości życia mieszkańców, edukacja społeczna.
Działania są uwzględnione w przedstawionej działalności GOPS w Rudnikach oraz realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
12.Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020
Przyjęty Uchwałą Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 17 sierpnia 2016 r. - działania
realizowane w programie są sprzężone z Gminnym Programem Problemów Alkoholowych
i Narkotykowych oraz zadaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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13. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Rudniki na lata 2016-2020
14. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Rudniki
Przyjęty uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 22 stycznia 2019 r.
15. Pomoc w formie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym na lata 2019-2023
Program Osłonowy Gminy Rudniki przyjęty uchwałą Nr III/7/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia
11 grudnia 2018 r.
16. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60. roku życia
w Gminie Rudniki
Program przyjęty uchwałą nr XX/155/2020 w dniu 25.08.2020 r.
Z programu w 2020 roku skorzystało 84 mieszkańców gminy Rudniki z 175 zaplanowanych
i kwalifikujących się do szczepień. Niska liczba osób zaszczepionych w 2020 roku była
spowodowana brakiem szczepionek na rynku farmaceutycznym. Środki na zakup
szczepionek zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Rudniki w grupie wydatków
związanych z realizacją programu zdrowotnego.
Celem programu jest poprawa stanu zdrowia osób powyżej 60 roku życia z terenu Gminy
Rudniki poprzez obniżenie zachorowań mieszkańców na wirus grypy dzięki przeprowadzeniu
skutecznych szczepień. Program będzie realizowany w latach 2020-2023.
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Realizacja Uchwał
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Rudniki w 2020 roku

Lp.
1
1.

Numer

Tytuł uchwały

Data podjęcia

uchwały

- w sprawie

uchwały

2

3

4

XVI/118/2020

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa

Realizacja uchwał
5

25-02-2020 r.

zrealizowano

25-02-2020 r.

odstąpiono od

drogowego dróg gminnych
2.

XVI/119/2020

przystąpienia do realizacji programu powszechnej
nauki pływania "Umiem pływać"

realizacji projektu z
uwagi pandemię
(w szczególności z
uwagi na zamknięcie
basenów)

3.

XVI/120/2020

przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Kierunek:

25-02-2020 r.

w trakcie realizacji

25-02-2020 r.

brak realizacji

Europa!" w ramach programu Erasmus+, akcja
Mobilność edukacyjna
4.

XVI/121/2020

przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Highway to
success" w ramach programu Erasmus+, akcja

(wniosek odrzucony)

Mobilność edukacyjna
5.

XVI/122/2020

przystąpienia do Programu Odnowa Wsi przez

25-02-2020 r.

zrealizowano

25-02-2020 r.

zrealizowano

25-02-2020 r.

zrealizowano

25-02-2020 r.

zrealizowano

25-02-2020 r.

zrealizowano

sołectwo MIROWSZCZYZNA
6.

XVI/123/2020

planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na
2020 r

7.

XVI/124/2020

rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy
środków przeznaczonych na fundusz sołecki

8.

XVI/125/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy

9.

XVI/126/2020

10.

XVI/127/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

25-02-2020 r.

zrealizowano

11.

XVII/128/2020

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu

26-03-2020 r.

zrealizowano

26-03-2020 r.

zrealizowano

26-03-2020 r.

brak realizacji

finansowej
zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w
2020 roku"

Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok
12.

XVII/129/2020

przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i
w domu"

13.

XVII/130/2020

przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Edukacja
przedszkolna inwestycją w przyszłość" w ramach

(wniosek odrzucony)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
14.

XVII/131/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy

26-03-2020 r.

zrealizowano

finansowej
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15.
16.

XVII/132/2020
XVII/133/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

26-03-2020 r.

zrealizowano

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

26-03-2020 r.

zrealizowano

30-04-2020 r.

zrealizowano

30-04-2020 r.

zrealizowano

30-04-2020 r.

zrealizowano

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rudniki na rok 2020
17.

XVIII/134/2020

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Rudnikach

18.

XVIII/135/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

19.

XVIII/136/2020

zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w
2020 roku"

20.

XVIII/137/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

30-04-2020 r.

zrealizowano

21.

XVIII/138/2020

zwolnienia od podatku od nieruchomości

30-04-2020 r.

zrealizowano

22.

XVIII/139/2020

przedłużenia terminów płatności rat podatku od

30-04-2020 r.

zrealizowano

23.

XVIII/140/2020

30-04-2020 r.

w trakcie realizacji

24.

XVIII/141/2020

30-04-2020 r.

zrealizowano

23-06-2020 r.

zrealizowano

23-06-2020 r.

zrealizowano

nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłaty prolongacyjnej
przystąpienia do projektu grantowego pn. Zdalna
Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego
25.

XIX/142/2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

26.

XIX/143/2020

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok

27.

XIX/144/2020

udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania

23-06-2020 r.

zrealizowano

28.

XIX/145/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy

23-06-2020 r.

zrealizowano

23-06-2020 r.

zrealizowano

finansowej
29.

XIX/146/2020

zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w
2020 roku"

30.

XIX/147/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

23-06-2020 r.

zrealizowano

31.

XIX/148/2020

przystąpienia do projektu grantowego pn. Zdalna

23-06-2020 r.

zrealizowano

32.

XIX/149/2020

23-06-2020 r.

zrealizowano

33.

XIX/150/2020

34.

XIX/151/2020

35.

XIX/152/2020

Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjne
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości

(skarga bezzasadna)
23-06-2020 r.

zrealizowano

23-06-2020 r.

zrealizowano

23-06-2020 r.

zrealizowano

23-06-2020 r.

zrealizowano

23-06-2020 r.

zrealizowano

25-08-2020 r.

w trakcie realizacji

stawki procentowej opłat adiacenckich
zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości
zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko
kierownicze w placówce oświatowej
36.

XIX/153/2020

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy
zawodowego

37.

XIX/154/2020

określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie
Rudniki na rok szkolny 2020/2021

38.

XX/155/2020

przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na lata
2020-2023 pn. "Program szczepienia profilaktycznego
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przeciwko grypie osób po 60. roku życia w Gminie
Rudniki”
39.

XX/156/2020

dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

25-08-2020 r.

zrealizowano

25-08-2020 r.

zrealizowano

25-08-2020 r.

zrealizowano

25-08-2020 r.

zrealizowano

zbiorowego odprowadzania ścieków
40.

XX/157/2020

zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia
Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny położone w
gminach: Krzepice, Rudniki

41.

XX/158/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

42.

XX/159/2020

zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w

43.

XX/160/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

25-08-2020 r.

zrealizowano

44.

XX/161/2020

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania

25-08-2020 r.

zrealizowano

25-08-2020 r.

odstąpiono od

2020 roku"

przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Rudniki
45.

XX/162/2020

przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Z ekologią na
Ty"

46.

XXI/163/2020

określenia szczegółowych zasad przyznawania

realizacji
22-09-2020 r.

zrealizowano

22-09-2020 r.

zrealizowano

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz
trybu ich pobierania
47.

XXI/164/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

48.

XXI/165/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

22-09-2020 r.

zrealizowano

49.

XXI/166/2020

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i

22-09-2020 r.

zrealizowano

22-09-2020 r.

w trakcie realizacji

22-09-2020 r.

zrealizowano

22-09-2020 r.

zrealizowano

27-10-2020 r.

zrealizowano

27-10-2020 r.

w trakcie realizacji

porządku na terenie Gminy Rudniki
50.

XXI/167/2020

określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

51.

XXI/168/2020

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki

52.

XXI/169/2020

sprawie utworzenia Gminnego Żłobka "Skrzacik" w
Rudnikach

53.

XXII/170/2020

zmiany uchwały nr XXI/163/2020 Rady Gminy Rudniki
z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania

54.

XXII/171/2020

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
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55.

XXII/172/2020

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za na

27-10-2020 r.

w trakcie realizacji

27-10-2020 r.

zrealizowano

27-10-2020 r.

zrealizowano

27-10-2020 r.

zrealizowano

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
gminy Rudniki
56.

XXII/173/2020

określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy
dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do
osiedlenia się na terenie Gminy Rudniki

57.

XXII/174/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy

58.

XXII/175/2020

59.

XXII/176/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

27-10-2020 r.

zrealizowano

60.

XXII/177/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej

27-10-2020 r.

zrealizowano

27-10-2020 r.

zrealizowano

27-10-2020 r.

realizacja 2021-2025

26.11.2020 r.

zrealizowano

finansowej
zmian w "Planie inwestycji finansowych z budżetu w
2020 roku"

obsługi przez Urząd Gminy
61.

XXII/178/2020

ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia
warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za
wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku "Skrzacik" w
Rudnikach

62.

XXII/179/2020

przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych na
terenie gminy Rudniki na lata 2021-2025"

63.

XXIII/180/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

64.

XXIII/181/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

26.11.2020 r.

zrealizowano

65.

XXIII/182/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do

26.11.2020 r.

zrealizowano

26.11.2020 r.

zrealizowano

26.11.2020 r.

zrealizowano

26.11.2020 r.

realizacja 2021-2024

26.11.2020 r.

realizacja 2021

26.11.2020 r.

realizacja 2021

15.12.2020 r.

projekt oczekuje na

realizacji projektu p.n. "Kierunek: Europa!" w ramach
programu Erasmus+, akcja Mobilność edukacyjna
66.

XXIII/183/2020

uchwalenia "Programu współpracy Gminy Rudniki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

67.

XXIII/184/2020

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik

68.

XXIII/185/2020

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2021-2024

69.

XXIII/186/2020

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w
ramach przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej

70.

XXIII/187/2020

ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o
charakterze użyteczności publicznej w gminnych
przewozach pasażerskich na terenie gminy Rudniki

71.

XXIV/188/2020

przystąpienia do realizacji programu p.n. "Dostępna
Szkoła"

72.

XXIV/189/2020

uchylenia uchwały Nr XL/315/10 z dnia 29 października

ogłoszenie naboru
15.12.2020 r.

zrealizowano

2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych
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gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w
tym planie oraz ich zatwierdzania oraz uchwały Nr
XI/71/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada
2015 roku zmieniającej uchwałę Nr XL/315/10 z dnia 29
października 2010 roku w sprawie określenia jednostek
budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
73.

XXIV/190/2020

74.

XXIV/191/2020

75.

XXIV/192/2020:

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy

15.12.2020 r.

zrealizowano

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

15.12.2020 r.

zrealizowano

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata

15.12.2020 r.

zrealizowano

finansowej

2021-2024
76.

XXIV/193.2020

uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

15.12.2020 r.

zrealizowano

77.

XXV/194/2020

wyrażenia woli zawarcia porozumienia

29.12.2020 r.

porozumienie zawarte

międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji

w 2021

Praszka oraz upoważnienia Wójta Gminy Rudniki do
zawarcia niniejszego porozumienia
78.

XXV/195/2020

79.

XXV/196/2020

przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

29.12.2020 r.

realizacja 2021-2022

29.12.2020 r.

rrealizacja 2021

29.12.2020 r.

zrealizowano

Psychicznego dla Gminy Rudniki na lata 2021-2022
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
80.

XXV/197/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

81.

XXV/198/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 rok

29.12.2020 r.

zrealizowano

82.

XXV/199/2020

zmiany uchwały XII/84/2019 Rady Gminy z dnia 15

29.12.2020 r.

realizacja 2021

29.12.2020 r.

zrealizowano

października 2019 r. w sprawie określenia programu
pn.: "Bezpłatny dojazd dla seniora Gminy Rudniki"
83.

XXV/200/2020

wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Rudniki
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