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Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

Obowiązkiem organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jest
od niedawna opracowanie i przedstawianie co roku Raportu o stanie gminy. Niniejszy raport
jest już czwartym i dotyczy roku 2021. Zawiera szczegółowe omówienie podjętych przez naszą
gminę działań, jak również efektów realizacji zadań, do wykonywania których jednostka
samorządu terytorialnego jest zobowiązana przepisami prawa.
Rok 2021 był drugim rokiem funkcjonowania w trakcie pandemii COVID-19,
a więc w warunkach niecodziennych i trudnych. Po raz kolejny przyszło działać urzędowi
gminy i podlegającym mu jednostkom organizacyjnym w rygorze sanitarnym, okresowo
z ograniczonymi możliwościami bezpośredniej obsługi mieszkańców i problemami kadrowymi
związanymi z kwestiami zdrowotnymi. Mimo to ciągłość funkcjonowania została zachowana,
a pomoc dla mieszkańców zapewniona z użyciem różnych kanałów, w tak dużym stopniu,
jak tylko było to możliwe.
Epidemiolodzy twierdzą, że wirus SARS-CoV-2 zostanie z nami już na zawsze, więc
powinniśmy nauczyć się normalnie żyć, wiedząc, że jest gdzieś obok. Podobnie wygląda
to w przypadku działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Cały czas uczymy
2

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

się jak sprawnie pomagać mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych w warunkach
pandemii. Uważam, że idzie nam to coraz lepiej.
W związku z pandemią, a także zmianami prawnymi powodującymi częściowy ubytek
po stronie dochodowej, musieliśmy radzić sobie w 2021 r. w trudniejszych realiach
finansowych. Nie wpłynęło to na plany inwestycyjne gminy, które były realizowane zgodnie
z założonym harmonogramem, dzięki wspólnemu wysiłkowi pracowników urzędu i radnych,
czego potwierdzenie znajdą Państwo w niniejszym raporcie.
Wykonaliśmy szereg ważnych prac i poczyniliśmy przygotowania w kierunku realizacji
kolejnych w najbliższej przyszłości. Dzięki nim w naszej małej ojczyźnie żyje się lepiej i wierzę,
że dzięki finalizowaniu następnych przedsięwzięć, nasza gmina będzie dalej się rozwijać.
Chociaż roboty budowlane zakończyły się w 2020 r., dopiero latem 2021 r. mieliśmy
okazję zorganizować uroczyste otwarcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Karolinie. To bardzo
duża inwestycja, która została doceniona i zauważona przez kapitułę Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu Zielone Czeki. Nasza gmina
otrzymała statuetkę i wspomniany zielony czek. Docelowo oczyszczalnia o dużej
przepustowości umożliwia nam rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej bez obaw, że ścieków
będzie zbyt dużo. A rozbudowujemy ją regularnie. Kilka miesięcy temu skanalizowaliśmy
kolejnych 7 ulic w Rudnikach i Kościelcu m.in. przy wsparciu środków unijnych. Pozyskaliśmy
też dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, które pomoże
w wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i dobiegających do niej ulicach w ciągu
najbliższych kilkunastu miesięcy.
Uroczyście otworzyliśmy Centrum Usług Społecznościowych, które powstało w miejscu
dawnej siedziby przedszkola przy ul. Wolności. Służy nie tylko jako nowa siedziba Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, ale przyciąga też młodzież i seniorów, dzięki organizowanym
w CUS zajęciom. A od września oferta jest jeszcze atrakcyjniejsza, dzięki rozpoczęciu realizacji

3

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

projektu unijnego, który umożliwił uruchomienie świetlicy. Stworzenie takiego miejsca
w centrum Rędzin na pewno było potrzebne.
Dbamy o stan naszych dróg. Wyremontowaliśmy ul. Witosa i Cmentarną w Rędzinach
oraz wybudowaliśmy całkiem nowe połączenie drogowe w Kościelcu – od terenów wokół
lotniska, gdzie powstanie Jurajski Agro Fresh Park, do mającej powstać niebawem drogi
serwisowej wzdłuż autostrady A1. Dzięki temu gmina będzie lepiej skomunikowana.
Jednocześnie nie ustajemy w staraniach o budowę obwodnicy, która odciąży ruch na drodze
krajowej nr 91 oraz o środki rządowe na odbudowę dróg zniszczonych przez ciężki sprzęt
dojeżdżający na budowę autostrady. Trwają tez rozmowy, aby zaraz po zakończeniu budowy
kanalizacji na ul. Kościuszki, przebudowana została przez właściciela drogi, czyli powiat
częstochowski, sama część drogowa – oczywiście ze wsparciem finansowym gminy.
Ponadto stawiamy na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie uliczne. Za nami
już trzy duże projekty unijne, dzięki którym wymieniliśmy ok. 700 starych opraw na oprawy
typu LED, a przygotowujemy już dokumentacje projektowe na kolejne wymiany m.in.
w Rudnikach, Kościelcu i Madalinie.
Skuteczne

aplikowanie

o

środki

unijne

umożliwiło

przeprowadzenie

termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej oraz budynku
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rudnikach. Wprawdzie dofinansowania nie udało
się pozyskać na długo wyczekiwaną budowę stadionu piłkarskiego na działce przy DK 91,
ale jeszcze w 2021 r. ogłosiliśmy przetarg na etap I tej inwestycji, obejmujący wykonanie
profesjonalnego boiska. Wykonawca już jest, a prace powinny się zakończyć jesienią. Plany
wobec tego terenu mamy jednak znacznie większe i będziemy starali się je realizować, jeśli
tylko sytuacja finansowa na to pozwoli.
Warto też wspomnieć o opłatach za odbiór odpadów komunalnych. Cała Polska
od kilku lat walczy z rosnącymi cenami dotyczącymi zagospodarowania odpadów, co niemal
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wszędzie przekłada się na regularne podwyżki stawek dla mieszkańców. Nam udało się tym
razem tego uniknąć, co cieszy.
Zależy nam na tym, żeby mieszkańcom gminy – i młodszym i starszym – nie brakowało
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Rędzinach powstał park linowy, a staw i jego otoczenie przy ul. Pocztowej w Rudnikach
zostaną w najbliższych miesiącach zagospodarowane przy udziale funduszy europejskich.
O środki z zewnątrz staramy się zresztą aplikować wszędzie tam, gdzie widzimy szansę
na ich pozyskanie w celu realizacji ważnych dla naszej społeczności zadań. I mogę zapewnić,
żeby będziemy to robić nadal, ponieważ opieranie się tylko i wyłącznie na własnym budżecie,
daje nieporównywalnie mniejsze możliwości inwestycyjne.
Wszystkie niezbędne informacje na temat naszej pracy wykonanej w roku 2021
i jej efektów, znajdą Państwo w niniejszym Raporcie o stanie gminy. Zawartość opracowania
to dowód na to, że Gmina Rędziny jest na właściwej ścieżce rozwoju, realizuje istotne z punktu
widzenia mieszkańców inwestycje oraz wdraża działania, służące poprawie sytuacji
oświatowej, społecznej, a także związanej z ochroną środowiska, turystyką czy kulturą.
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1. ZARZĄDZANIE GMINĄ
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie petentom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację
rządową.
Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez
administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.
1.1 Władze gminy
Funkcję Wójta Gminy Rędziny pełni Paweł Militowski. Urząd Gminy Rędziny wykonuje
zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych,
zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań
zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień.
W skład kierownictwa urzędu na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodzili: Sekretarz
Gminy – Agnieszka Olszewska, Skarbnik Gminy – Aneta Pasieka, Kierownik referatu gospodarki
przestrzennej, nieruchomości i gospodarki odpadami – Katarzyna Oziębłowska, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek.
Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy:
•

30 pracowników administracyjnych (w tym jedna osoba zatrudniona na czas
zastępstwa i jedna osoba na okres dwóch miesięcy jako pomoc administracyjna);

•

3 konserwatorów, 1 pracownik gospodarczy;

•

3 sprzątaczki.
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią

kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Są to inż. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu, uchwalanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach
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podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada Gminy obraduje
na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad
podaje się do wiadomości mieszkańców.
Radę Gminy Rędziny tworzy 15 radnych.
W skład Rady wchodzą:
•

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny – Agnieszka Bajor

•

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Rędziny – Szymon Wiśniewski

•

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Rędziny – Eryk Łęgowik

oraz: Jolanta Bloma, Diana Jarczok, Justyna Kowalczyk, Marcin Kowalczyk, Mateusz
Kurkowski, Piotr Kurowski, Halina Majewska, Karolina Matuła, Sabina Pożarlik, Anna
Sadziak, Lidia Warwasińska, Lidia Wychowaniec.
1.2 Podjęte uchwały
W roku 2021 Rada Gminy Rędziny podjęła 66 uchwał:
Lp.
1.

Data
12.01.2021

Numer uchwały
189/XXXII/2021

2.

12.01.2021

190/XXXII/2021

3.

30.03.2021

191/XXXIII/2021

4.

30.03.2021

192/XXXIII/2021

5.

30.03.2021

193/XXXIII/2021

6.

30.03.2021

194/XXXIII/2021

7.

30.03.2021

195/XXXIII/2021

8.

30.03.2021

196/XXXIII/2021

9.

30.03.2021

197/XXXIII/2021

W sprawie
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na rok 2021
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Nadania nazwy ulicy
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rędziny w 2021 r.
Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Koninie
Przyjęcia strategii Rozwiazywania Problemów
Społecznych na lata 2021-2027
Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rędzinach
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10.

30.03.2021

198/XXXIII/2021

11.

30.03.2021

199/XXXIII/2021

12.

28.04.2021

200/XXXIV/2021

13.

28.04.2021

201/XXXIV/2021

14.

28.04.2021

202/XXXIV/2021

15.

28.04.2021

203/XXXIV/2021

16.

25.05.2021

204/XXXV/2021

17.

25.05.2021

205/XXXV/2021

18.

22.06.2021

206/XXXVI/2021

19.

22.06.2021

207/XXXVI/2021

20.

22.06.2021

208/XXXVI/2021

21.

22.06.2021

209/XXXVI/2021

22.

22.06.2021

210/XXXVI/2021

23.

22.06.2021

211/XXXVI/2021

24.

22.06.2021

212/XXXVI/2021

25.

30.06.2021

213/XXXVII/2021

26.

30.06.2021

214/XXXVII/2021

27.

27.07.2021

215/XXXVIII/2021

28.

27.07.2021

216/XXXVIII/2021

29.

27.07.2021

217/XXXVIII/2021

Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Rędziny na 2021 rok
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy
Rędziny na 2021 rok
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok
Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Koninie
Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu
Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Rędzinach
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 Rok
Zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2021-2032
Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2020 rok
Udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum
zaufania
Udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
gminy Rędziny za 2020 rok
Określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego osoby ubiegającej się o przyznanie
dodatku mieszkaniowego
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rędziny
Zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rędziny w 2021 r
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30.

27.07.2021

218/XXXVIII/2021

31.

10.08.2021

219/XXXIX/2021

32.

21.09.2021

220/XL/2021

33.

21.09.2021

221/XL/2021

34.

21.09.2021

222/XL/2021

35.

21.09.2021

223/XL/2021

36.

26.10.2021

224/XLI/2021

37.

26.10.2021

225/XLI/2021

38.

26.10.2021

226/XLI/2021

39.

30.11.2021

227/XLII/2021

40.
41.

30.11.2021
30.11.2021

228/XLII/2021
229/XLII/2021

42.

30.11.2021

230/XLII/2021

43.

30.11.2021

231/XLII/2021

44.

30.11.2021

232/XLII/2021

45.

30.11.2021

233/XLII/2021

46.

30.11.2021

234/XLII/2021

47.

30.11.2021

235/XLII/2021

48.

30.11.2021

236/XLII/2021

Określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2021/2022
Zmiany uchwały nr 215/XXXVIII/2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na
2021 r.
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego
Zmiany uchwały nr 61/XXII/2000 Rady Gminy
Rędziny z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Określenia stawek podatku od nieruchomości
na 2022 rok
Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Rędziny
Ustalenia diet radnych Gminy Rędziny
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Określenia stawek podatku od środków
transportowych na rok 2022
Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako
podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy Rędziny na rok 2022
Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia jej przebiegu
Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy
Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022
Zmiany uchwały nr 185/XXXI/2020 Rady Gminy
Rędziny z dnia 22 grudnia 2020r. ws.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2021r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
Zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
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49.

30.11.2021

237/XLII/2021

50.

30.11.2021

238/XLII/2021

51.

30.11.2021

239/XLII/2021

52.

30.11.2021

240/XLII/2021

53.

30.11.2021

241/XLII/2021

54.

21.12.2021

242/XLIII/2021

55.

21.12.2021

243/XLIII/2021

56.

21.12.2021

244/XLIII/2021

57.

21.12.2021

245/XLIII/2021

58.

21.12.2021

246/XLIII/2021

59.

21.12.2021

247/XLIII/2021

60.

21.12.2021

248/XLIII/2021

61.

21.12.2021

249/XLIII/2021

62.

21.12.2021

250/XLIII/2021

63.

21.12.2021

251/XLIII/2021

64.

21.12.2021

252/XLIII/2021

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
Rozpatrzenia skargi na działalność byłego
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rędzinach
Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Rędziny
Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Rędziny
Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Rędziny
Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Rędziny
Pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych
Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2021-2032
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rędziny na lata 2022-2032
Budżetu Gminy Rędziny na 2022 rok
Ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy
Rędziny
Udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku
herbu Gminy Rędziny
Przystąpienia do sporządzenia Strategii
Rozwoju Gminy Rędziny do 2030r. oraz
określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu
strategii, w tym trybu konsultacji
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2022r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
Zmiany stawki jednostkowej dotacji
przedmiotowej dla Gminnego Zakładu
Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021
Ustalenia stawki jednostkowej dotacji
przedmiotowej dla Gminnego Zakładu
Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2022
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65.

21.12.2021

253/XLIII/2021

66.

21.12.2021

254/XLIII/2021

Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2022-2024
Przyjęcia „Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata
2022-2024”

1.3 Zestawienie dokumentów programowych Gminy Rędziny
Lp.
1.
2.

3.

4.

Nazwa strategii, programu, planu
Lokalny program rewitalizacji dla
Gminy Rędziny do 2023 roku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z
perspektywą do 2021 roku
Plan mobilności dla Gminy Rędziny, w
tym: Diagnoza Obszarów
Strategicznych Plan działania
Analiza Transportu Publicznego w
Zakresie Oszacowania Liczby Osób
korzystających z komunikacji
autobusowej
Strategia rozwiązywania problemów
społecznych Gminy Rędziny na lata
2021-2027

Nazwa aktu wprowadzającego
Uchwała nr 27/LII/2018
z dnia 8 maja 2018
Uchwała nr 25/XXIII/2016
z dnia 29 marca 2016
Uchwała nr 24/XXIII/2016
z dnia 29 marca 2016 r.

Uchwała nr 196/XXXIII/2021
z dnia 30 marca 2021 r.

Czas
obowiązywania
Do 2023 r.
2015-2018 z
perspektywą do
2021 r.
Do 2023 r.

2021 - 2027

Dokumenty programowe realizowane są na bieżąco.
Ze względu na fakt, że poprzednia Strategia Rozwoju Gminy Rędziny obejmowała lata
2015 – 2020, aby zachować ciągłość, w dniu 21 grudnia 2021r. została podjęta uchwała Rady
Gminy Rędziny nr 249/XLIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju
Gminy Rędziny do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
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2. FINANSE GMINY
Budżet Gminy Rędziny na rok 2021 został przyjęty Uchwałą181/XXXI/2020 Rady Gminy
Rędziny z dnia 22 grudnia 2020 roku. W trakcie roku dokonano w budżecie 51 zmian. Zmiany
dotyczyły zarówno planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych,
planowanego deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Konieczność

dokonywania zmian wynikała z otrzymania przez Gminę Rędziny m.in. decyzji finansowych
Wojewody Śląskiego oraz Ministerstwa Finansów. Zmiany dokonywane były zarówno
w drodze Uchwały Rady Gminy - 11, jak również zarządzeń Wójta Gminy – 40, na podstawie
udzielonego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych
w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
Na dzień 31 grudnia 2021 dochody budżetowe gminy zostały wykonane w wysokości
61.146.170,19 zł co stanowi 101,11 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące
zrealizowano w wysokości 52.903.732,04 zł czyli na poziomie 101,43 % wartości planowanych,
a dochody majątkowe w wysokości 8.242.438,15 zł czyli na poziomie 99,11 % wartości
planowanych.
Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2021 wykonane zostały w wysokości
53.018.096,17 zł tj. na poziomie 91,76 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków
bieżących wyniósł 91,99 % w wysokości 45.133.878,14 zł, natomiast plan wydatków
majątkowych zrealizowany został na poziomie 90,48 % w wysokości 7.884.218,03 zł
Tabela nr 1
Wykonanie budżetu za 2021 rok
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
W tym:
WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)
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Plan
60.474.637,49
52.158.151,56
8.316.485,93

Wykonanie
61.146.170,19
52.903.732,04
8.242.438,15

57.779.598,55
49.066.260,16
8.713.338,39
2.695.038,94

53.018.096,17
45.133.878,14
7.884.218,03
8.128.074,02
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Tabela nr 2
Struktura dochodów wg źródeł finansowania:

Lp. Nazwa

Wykonanie

Dochody z budżetu
1.

Subwencja z budżetu państwa

10.539.998,00

2.

Dotacje i dochody celowe

16.877.259,48

Dochody podatkowe
1.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

10.502.110,00

2.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT

1.103.909,65

3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa

4.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.141,76
557.932,79

Podatki i opłaty lokalne
1.

Podatek od nieruchomości

8.647.324,14

2.

Podatek od środków transportowych

161.145,00

3.

Podatek rolny

167.425,18

4.

Podatek leśny

5.097,35

5

Opłata skarbowa

36.662,00
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Tabela nr 3 Wykonanie wydatków wg źródeł

Lp.

Nazwa

Wykonanie w zł

1.

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4.893.338,82

2.

Transport i łączność

4.939.095,84

3.

Gospodarka mieszkaniowa

4.

Działalność usługowa

5.

Administracja publiczna

6.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

7.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

211.650,82

8.

Obsługa długu publicznego

290.534,38

9.

Oświata i wychowanie

10.

Ochrona zdrowia

183.975,22

11.

Pomoc społeczna

2.165.672,75

12.

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.

Rodzina

14.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.323.454,19

15.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.220.465,42

16.

Kultura fizyczna

176.967,97
5.016,21
3.622.479,34
2.451,00

16.448.703,68

527.914,67
13.319.135,10

687.240,76

Gmina ponosi wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Na dzień 31.12.2021 :
1.

należności wyniosły 11.799.302,31 zł,

2.

zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 1.568.422,19 zł,

3.

stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 14.689.513,99 zł,

15

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała w terminach przy zachowaniu płynności
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaciągnięto zobowiązania z tytułu których
zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 wynosi 11.808.083,31 zł .
Lp.

Instytucja finansująca

1.

PKOBP SA

2.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Rodzaj i kwota
zobowiązania
emisja obligacji
4.000.000,00 zł

Rok zaciągnięcia
zobowiązania
2018

pożyczka
7.808.083,31 zł

2018

Cel zaciągnięcia
zobowiązania
spłata wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań,
finansowanie
deficytu
Budowa
oczyszczalni
ścieków w Karolinie

Rok spłaty
2026

2032

Kwota zadłużenia do dochodów ogółem w roku 2021 stanowi 19,31 %.
Przyjęty harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz harmonogram wykupu obligacji
zakłada, że dług zostanie całkowicie spłacony do 2032 roku, a wysokość spłat w kolejnych
latach, spełnia wymogi określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Relacja o której
mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie 2020-2032 jest dodatnia.

2.1 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rędziny zostały
ustalone w uchwale nr 173/XXIX/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2020 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 (Dzienni Urzędowy
Województwa Śląskiego z 2020 r., poz. 8195). Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości
stawek, Rada Gminy wzięła pod uwagę trudną sytuację mieszkańców i przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa i jej wpływem
16
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na gospodarkę. W uchwale stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku,
zostały obniżone w stosunku do stawek maksymalnych, ogłaszanych corocznie przez Prezesa
GUS. Jednocześnie pozostawiono je na poziomie stawek obowiązujących na terenie Gminy
w 2020 roku.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres
sprawozdawczy wyniosły 3.047.829,75 zł.
Na terenie Gminy Rędziny w 2021 roku obowiązywała uchwała Rady Gminy Rędziny
nr 90/XXX/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 5647). Skutki
ulg i zwolnień wynikających z przedmiotowej uchwały wyniosły 586.725,59 zł.
W odniesieniu do podatku rolnego, Rada Gminy wzięła pod uwagę trudną sytuacją
w rolnictwie i zdecydowała się na obniżenie obciążeń podatkowych rolników. W uchwale Rady
Gminy Rędziny nr 172/XXIX/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z 2020 r. poz. 8194) obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną
jako podstawa ustalania podatku rolnego, z maksymalnej ogłaszanej przez Prezesa GUS
w wysokości 58,55 zł za 1 dt do kwoty 44,00 zł za 1 dt. Tym samym stawki podatku rolnego
obowiązujące na terenie Gminy w 2021 r. pozostały niezmienne w stosunku roku 2020
i wyniosły:
-

110,00 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów w gospodarstwie rolnym;

-

220,00 zł za 1 ha fizyczny gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły w 2021 roku 55.383,01 zł.
Na 2021 rok Rada Gminy Rędziny nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny drewna będącej podstawą do ustalania podatku leśnego ogłaszanej przez Prezesa GUS.
Stawka podatku leśnego w 2021 r. wyniosła zatem 43.3048 zł za 1 ha lasu.
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2.2 Realizacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
a. Osoby fizyczne
b. Należności:

7.450.379,12 zł

c. Wykonanie ogółem:

2.620.206,07 zł

d. w tym wykonanie przez sołtysów:
SOŁECTWO

455.002,80 zł
NALEŻNOŚCI

Konin

WPŁATY OGÓŁEM

168.363,49 zł

162.611,54 zł

4.911.845,38 zł

296.688,50 zł

Marianka Rędzińska

117.522,11 zł

116.782,50 zł

Rędziny Kolonia

599.050,76 zł

487.459,57 zł

Rędziny Okupniki

272.105,66 zł

259.189,67 zł

Rędziny Wyrazów

276.449,33 zł

265.812,69 zł

1.079.794,69 zł

1.006.703,70 zł

25.247,70 zł

24.957,90 zł

Kościelec

Rudniki
Rędziny Osiedle

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległość podatkowa za 2021 r. wyniosła 4.223.615,91 zł. Nadpłata
wynosiła 5.733,86 zł. Ponadto w roku 2021 podatnicy dokonali zapłaty:
- odsetek za zwłokę 7.594,97 zł;
- kosztów upomnień 4.827,61 zł.

W celu uzyskania pozytywnego efektu realizacji podatków w 2021 r. wystawiono 503 sztuki
upomnień.
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Skutki udzielonych przez Wójta Gminy Rędziny ulg w postaci umorzenia zaległości
z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły w 2021 roku 33.086,00 zł, podatku rolnego
wyniosły 37,00 zł oraz należnych odsetek za zwłokę w kwocie 530,00 zł. Prawie wszystkie ulgi
zostały przyznane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w związku
z trudną sytuacją ekonomiczną spowodowaną pandemią COVID-19 i stanowiły pomoc
publiczną de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady
de minimis. Jedno umorzenie zostało przyznane osobie fizycznej nie prowadzącej działalności
gospodarczej.
e. Osoby prawne
RODZAJ NALEŻNOŚCI

NALEŻNOŚCI

podatek od nieruchomości

WYKONANIE

8.636.094,86 zł

6.192.631,60 zł

podatek rolny

3.872,00 zł

3.874,00 zł

podatek leśny

3.135,00 zł

3.135,00 zł

8.643.101,86 zł

6.199.640,60 zł

Razem

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległość podatkowa za 2021 r. wyniosła 4.005.879,26 zł. Nadpłata
podatku wyniosła 1.584.833,00 zł.
Podatnicy dokonali zapłaty:
- odsetek za zwłokę w kwocie 2.997,47 zł;

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy Rędziny ulg w postaci umorzenia zaległości
z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły w 2021 roku 45.371,00 zł wraz z należnymi
odsetkami za zwłokę w kwocie 3.771,00 zł. Ulgi zostały przyznane w związku z trudną sytuacją
19
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ekonomiczną spowodowaną pandemią COVID-19 i stanowiły pomoc publiczną de minimis
udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa
wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis .
Ponadto w 2021 roku dokonano jednego rozłożenia na raty dla łącznej kwoty

należności

głównej 22.415,00 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 3.398,00 zł.

2.3 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATNIK

NALEŻNOŚCI

WYKONANIE

osoby fizyczne

86.561,00 zł

86.561,00 zł

osoby prawne

71.190,00 zł

71.190,00 zł

W roku 2021 podatnicy dokonali wpłat odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 49,28 zł (w tym
osoby fizyczne 40,28 zł, osoby prawne 9,00 zł).

Dokonano weryfikacji danych o nabytych oraz sprzedanych środkach transportowych,
a także masy środków transportowych zawartych w złożonych deklaracjach przez
podatników z informacja podatkową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

20

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

3. INWESTYCJE
3.1 Prace inwestycyjne i remontowe wykonane w roku 2021:
Lp.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Nazwa zadania

Wykonawca

Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej wraz
ze słupem na ul. Jaskrowskiej w Rędzinach
Dostawa i montaż ogrodzenia terenu boiska
Lotnik Kościelec
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na
budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Wojska Polskiego i ul. Glinianki
w Rudnikach
Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ul. Krótkiej w Koninie
Opracowanie uproszczonej dokumentacji
projektowej na przedłużenie przyłączy
kanalizacyjnych w ilości 89 szt. w Kościelcu
Wykonanie prac budowlanych związanych
z dostawą i montażem ogrodzenia boiska
piłkarskiego LOTNIK Kościelec
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy
zatok parkingowych wzdłuż drogi gminnej
ul. Kościelnej w Koninie
Zbudowanie drogi wjazdowej przed
osiedlowym placem zabaw
Opracowanie uproszczonej dokumentacji
projektowej na budowę nowych przyłączy
kanalizacyjnych i zmiany trasy sieci kanalizacji
sanitarnej w Kościelcu i Rudnikach
Wykonanie remontu części elewacji frontowej
budynku Urzędu Gminy Rędziny
Opracowanie dokumentacji projektowej –
zmiana trasy sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Ogrodowa Rudniki wraz z przewiertem pod
torami kolejowymi
Wykonanie prac remontowych w budynku filii
GOK Marianka Rędzińska
Wykonanie remontu istniejących chodników
przy OSP Konin w ramach udoskonalenia
terenu rekreacyjnego
Remont instalacji sygnalizacji włamania
i napadu w budynku U.G. Rędziny
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PPUH „FENIX” Jaskrów
ul. Częstochowska 47B
M.S.O. Wojciech Janeczek
Bukowiec 13, 97-226
Żelechlinek
Z.P.W. „RAFA-EL” Rafał Czerwik
ul. Racławicka 37/20,
Częstochowa
Marcin Rogal, 42-120
Wapiennik ul. Wiktorowska 34
SONDA-BIS Przemysław
Gawron, Turów,
ul. Południowa 77
M.S.O. Wojciech Janeczek
Bukowiec 13 97-226
Żelechlinek
Marcin Rogal, Wapiennik ul.
Wiktorowska 34
ADA BRUK Mateusz Nabiałczyk,
Wierzchowisko ul. Długa 50
SONDA-BIS Przemysław
Gawron, Turów, ul. Południowa
77
F.U.H. „DZIEDZICKI”
ul. Stawowa 8, Konopiska
SONDA-BIS Przemysław
Gawron, Turów, ul. Południowa
77
„SIM-BUD” Sebastian Antoniak,
Szczepany 4, 98-355 Działoszyn
Matt&Matt-Bruk Mateusz
Deska, Konin ul. Leśna 96
RS GROUP Sławomir Rek
Antoniów ul. Klonowa 66

Kwota
brutto w zł
10 996,20
14 429,75

26 634,20

35 670,00
8 610,00

14 700,00

7 380,00
35 200,00

11 070,00

18 583,24

17 835,00

9 006,32
25 300,00
7 232,40
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15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę oświetlenia
ulicznego dróg gminnych ul. Madalińskiej
w Kościelcu, ul. Makowej i ul. Bocznej
w Madalinie
Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa
Pożarowego dla Hali sportowej i Ośrodka
Zdrowia w Rędzinach ul. Działkowiczów 20
Wykonanie instalacji chłodzenia w budynku
Urzędu Gminy Rędziny
Remont instalacji telewizji dozorowej na
terenie PSZOK

Z.P.W. „RAFA-EL” Rafał Czerwik
ul. Racławicka 37/20
Częstochowa

Remont instalacji telewizji dozorowej na
terenie kompleksu sportowego ORLIK

Remont odcinka ul. Witosa w Rędzinach
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w Rudnikach i Mariance
Rędzińskiej
Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi
lokalnej DL07 przy autostradzie A1 do działki
nr 723/1 w Kościelcu
Remont odcinka drogi ulicy Cmentarnej
w Rędzinach wraz ze zjazdami do
zabudowanych nieruchomości oraz parkingiem
przy cmentarzu.
Opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Koninie ul. Kielecka 37 o
budowę sali gimnastycznej
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego
przy drodze gminnej dz. nr 84 w miejscowości
Madalin, gmina Rędziny w celu oświetlenia
drogi gminnej dz. nr 84 i terenu rekreacyjnego
w miejscowości Madalin, gmina Rędziny
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DWF Ochrona danych Dagmara
Witczak Blachownia
ul. Miodowa 5/45
„TOMAR” Marcin Strączyński
Bukowno, ul. Widokowa 40
Zakład Instalacji Alarmowych
„ALKO” Krzysztof Orlewicz
Ul. Andersa 12A/22
Częstochowa
Zakład Instalacji Alarmowych
„ALKO” Krzysztof Orlewicz
Ul. Andersa 12A/22
Częstochowa
„OLS” sp. Z o.o. ul. Chopina 2,
42-700 Lubliniec
„INŻYNIERIA” Paweł Jędrysik Ul.
Grzybowska 12 Rudniki
„OLS” sp. Z o.o. ul. Chopina 2,
42-700 Lubliniec
P.R.D.M. „MYSZKÓW”
ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki

Architektura pasywna Pyszczek i
Stelmach sp. Jawna ul Szlak 65,
pok. 1001, Kraków
Zakład projektowo-wykonawczy
„RAFA-EL” mgr inż. Rafał
Czerwik ul. Racławicka 37/20
Częstochowa

15 990,00

3 444,00
60 270,00

1 881,90

25 165,80

93 214,18
40 547,31

975 000,00

686 327,76

18 081,00

10 455,00

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

3.2 Wnioski o dofinansowanie złożone w roku 2021:
Budżet Państwa:
Nazwa przedsięwzięcia
Aktywna tablica
Subwencja oświatowa z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
Laboratoria przyszłości
Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie kosztów zajęć
wspomagających
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3

Wartość
43 750,00
75 000,00
282 000,00
28 000,00
29 200,00

Fundusz Polski Ład:
Nazwa przedsięwzięcia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa
drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi
Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Rędzińską a Rudnikami wraz z budową
nowego odcinka ul. Wodnica w Rudnikach
Budowa szkoły wraz z infrastrukturą sportową i rekreacyjną

Wartość
8 330 173,00
4 909 852, 52
16 925 500,05

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
Nazwa przedsięwzięcia
Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i
powiatów
Budowa drogi gminnej od drogi serwisowej autostrady A1 do działki nr 204,723.

Wartość
1 580 082,00
1 237 114,00

Fundusz Dróg Samorządowych:
Nazwa przedsięwzięcia
Przebudowa i budowa drogi gminnej w Rudnikach ul. Wodnica
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Wartość
1 961 667,00
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Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Program Sportowa Polska
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021:

Nazwa przedsięwzięcia
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sportowym w Rudnikach ul.
Częstochowska - etap I

Wartość
2 075 101,00

3.3 Zadania realizowane w roku 2021 oraz kontynuowane w roku 2022:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa przedsięwzięcia
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przyłączami
w granicy pasa
drogowego ul. Kościuszki
wraz z ulicami bocznymi
Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z przyłączami w Kościelcu
i Rudnikach – etap I oraz
budowa oczyszczalni
w miejscowości Karolina
Rozbudowa, przebudowa
i adaptacja
zdegradowanego budynku
przy ul. Wolności 126
w Rędzinach wraz
z zakupem wyposażenia
i zagospodarowaniem
otoczenia na potrzeby
Centrum Usług
Społecznościowych
Dostawa i montaż
instalacji solarnych w
budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Rędziny

Procent
dofinansowania

Koszty
kwalifikowalne/
dofinansowanie

Źródło
udzielonego
dofinansowania

Etap realizacji

95%

8 330 173,00/
7 913 664,35

Polski Ład

Postępowanie
przetargowe w
przygotowaniu

67,30%

7 301 889,24/
4 914 229,54

RPO WSL 20142020

Zakończono/
w trakcie
rozliczenia

85%

1 980 039,37/
1 683 033,47

RPO WSL 20142020

Zakończono/
rozliczono

85%

554 950,00/
471 707,05

RPO WSL
2014-2020

Zakończono/
rozliczono
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów
w Gminie Rędziny
Poprawa efektywności
energetycznej oświetlenia
zewnętrznego w Gminie
Rędziny
Poprawa jakości
i dostępności usług
społecznych w Gminie
Rędziny poprzez
działalność Centrum Usług
Społecznościowych
Edukacja jutra
w Gminie Rędziny
Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w Gminie
Rędziny: Gminnego
Zakładu Komunikacji w
Rudnikach oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w
Mariance Rędzińskiej
Laboratoria przyszłości –
wszystkie szkoły
Wykonanie podjazdu
dla osób
niepełnosprawnych
i przebudowy istniejących
schodów wejściowych
do budynku Urzędu
Gminy Rędziny
Subwencja oświatowa
z tytułu dofinansowania
wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy
programowej
z przedmiotów
przyrodniczych – ZSP nr 1
w Rędzinach
Budowa kablowej linii
oświetlenia wzdłuż
ul. Ołowianka w
miejscowości Rędziny

95%

417 675,00/
375 907,50

RPO WSL
2014-2020

Zakończono/
Rozliczono

85%

320 765,71/
272 650,85

RPO WSL
2014-2020

Zakończono/
w trakcie
rozliczenia

93%

308 507,50/
286 911,97

RPO WSL
2014-2020

Podpisano
umowę o
dofinansowanie/
rozpoczęto
realizację

95%

295 525,00/
265 972,50

RPO WSL
2014-2020

Zakończono/
Rozliczono

85%

284 297, 78/
241 653,11

RPO WSL
2014-2020

Zakończono/
w trakcie
rozliczenia

100%

282 000,00/
282 000,00

Budżet Państwa

W trakcie
realizacji

35%

148 112,04/
38 685,16

Program
wyrównywania
różnic między
Regionami III,
Obszar B

Zakończono/
Rozliczono

100%

75 000,00/
75 000,00

Budżet Państwa

Zakończono

100%

54 687,00/
54 687,00

Regionalny
Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

Zakończono
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Aktywna tablica – ZSP w
Kościelcu
Środki rezerwy części
oświatowej subwencji
ogólnej na sfinansowanie
kosztów zajęć
wspomagających w
szkołach podstawowych
Usuwanie odpadów
zawierających azbest

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
przy ulicy Pocztowej
w Rudnikach na potrzeby
aktywizacji społeczno gospodarczej ludności
zamieszkującej obszar
rewitalizacji Gminy
Rędziny
Budowa drogi gminnej od
drogi serwisowej
autostrady A1 do działki
nr 204,723.
Subwencja na wsparcie
inwestycji dotyczących
infrastruktury wodno –
kanalizacyjnej – Budowa
sieci kanalizacji

80%

43 750,00/
35 000,00

Budżet Państwa

Zakończono

100%

28 000,00/
28 000,00

Budżet Państwa

Zakończono

40%

NFOŚ – 1921 44
WFOŚ – 1921 46
Mieszkańcy 5764
35

WFOŚiGW
w Katowicach,
NFOŚiGW
w Warszawie

Zakończono/
Rozliczono

85%

1388133,50/
1179913,47

RPO WSL 20142020

Podpisano
umowę o
dofinansowanie

100 %

1 055 685,16/
1 237 114,00/

Rządowy
Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

100 %

2 793 726,00

Fundusz Polski
Ład
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Zakończono

W trakcie
realizacji
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Budynek Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rudnikach

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego
Zakładu Komunikacyjnego w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance
Rędzińskiej
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Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego
Zakładu Komunikacyjnego w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance
Rędzińskiej
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Budowa kablowej linii oświetlenia wzdłuż ul. Ołowianka w miejscowości Rędziny

Remont odcinka ul. Witosa w Rędzinach
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Budowa drogi gminnej od drogi serwisowej autostrady A1 do terenów przemysłowych
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Remont odcinka drogi ulicy Cmentarnej w Rędzinach wraz ze zjazdami
do zabudowanych nieruchomości oraz parkingiem przy cmentarzu.

3.4 Dodatkowe środki pozabudżetowe otrzymane w roku 2021:
Konkurs „Zielone czeki” – 10 000, 00zł
Gmina Rędziny została jednym z laureatów konkursu „Zielone czeki” ogłoszonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach
nagrody gmina otrzymała statuetkę i czek na 10 000,00 zł za wybudowanie Gminnej
Oczyszczalni Ścieków. Nagrody co roku przyznawane są z okazji Dnia Ziemi, za działalność
na rzecz ochrony środowiska. W ostatniej edycji zgłoszenia rozpatrywano w czterech
kategoriach: „Ekologiczna osobowość roku, Gmina przyjazna dla czystego powietrza”,
„Inwestycja proekologiczna roku”, a także „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej”. Ponadto kapituła miała możliwość przyznania nagrody specjalnej.
W przypadku kategorii „Inwestycja proekologiczna roku”, o statuetkę mogli starać
się beneficjenci pomocy finansowej z WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2020 roku zakończyli
realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu. Urząd Gminy Rędziny zgłosił
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w tej kategorii docelową oczyszczalnię ścieków w Karolinie, która latem została uroczyście
otwarta, choć funkcjonowała już w pełnym zakresie kilka miesięcy wcześniej.

Konkurs „Rosnąca Odporność” – 500 0000,00 zł
Do 31 października trwał konkurs dla wszystkich gmin (wyłączając miasta na prawach
powiatu) na najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień
przeciwko COVID – 19 (liczony od 1 sierpnia). Gmina Rędziny uplasowała się na drugim miejscu
i otrzymała nagrodę w wysokości 500 0000,00 zł. Celem konkursu było utrwalenie i promocja
samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień
przeciw COVID -19. Nagrody w konkursie finansowane były ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19. Wygrana będzie przeznaczona w roku 2022 na wydatki związane
z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust.2 z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn.
zm.)
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4. INFRASTRUKTURA DROGOWA I OŚWIETLENIE
4.1 Drogi
Przez gminę przebiega trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga
krajowa DK-91 Częstochowa – Piotrków Trybunalski. Przez teren gminy przebiegają również
drogi powiatowe, są to ul. Kielecka w m. Konin, ul. Mykanowska i ul. Wolności w m. Kościelec,
ul. Srebrna w m. Marianka Rędzińska, ul. Kościuszki i ul. Szkolna w m. Rędziny oraz
ul. Dworcowa, Mstowska i Stalowa w m. Rudniki. Łączna długość dróg gminnych na terenie
gminy Rędziny wynosi 46,41 km.
Zadania realizowane na infrastrukturze drogowej w 2021 obejmowały:
1. Budowę drogi gminnej na odcinku od drogi lokalnej DL07 przy autostradzie A1
do działki nr ewid. 723/1 obręb Kościelec Lotnisko zlokalizowanej w miejscowości
Kościelec gmina Rędziny,
2. Remont odcinka ul. Cmentarnej wraz ze zjazdami do zabudowanych nieruchomości
oraz parkingiem przy cmentarzu,
3. Remont nawierzchni dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków,
4. Wykonanie remontu odcinka ul. Witosa.
W roku 2021 zostało zawarte porozumienie między Gminą Rędziny a Gminą Mstów w sprawie
wspólnego sfinansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krótka. Wartość zadania 35 670,00 zł. Pomoc finansowa
przekazana przez Gminę Mstów wyniosła 15 000,00 zł., natomiast środki przeznaczone
z budżetu gminy to 20 670,00 zł. W maju 2021 r. Gmina Rędziny podpisała umowę
na opracowanie wyżej wymienionej dokumentacji.
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4.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na początku roku 2021 Gmina Rędziny przystąpiła do przetargu grupowego na zakup
energii elektrycznej na okres od 01.07.2021 do 30.06.2023 r. na potrzeby zasilania oświetlenia
ulicznego (I część zamówienia) oraz pozostałych obiektów min. budynku Urzędu Gminy,
Ośrodka Zdrowia, Hali Sportowej, budynków strażnic OSP oraz budynków będących w trwałym
zarządzie tj. budynków GZK, ZGMiK, budynków placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rędzinach (Centrum Usług Społecznościowych) (II część zamówienia).
W zakresie I części zamówienia o udzielenie zamówienia ubiegało się 7 wykonawców,
natomiast odnośnie części II zostało złożonych 8 ofert. Zarówno odnośnie części I jak i II
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Veolia Energy Contracting Poland. W maju 2021 r. Gmina
Rędziny podpisała umowę z tą firmą. W umowie zawarto zasady i warunki dostawy energii
elektrycznej z podziałem na zasilanie dostarczone do oświetlenia ulicznego i pozostałych
obiektów.
Usługi oświetleniowe na terenie Gminy Rędziny w zakresie podstawowym obejmujące
zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w ilości 796 szt., świadczy
TAURON DYSTRYBUCJA Serwis S.A. Naprawy opraw będących własnością Gminy Rędziny
są wykonywane przez firmę Rs Group Sławomir Rek, Antoniów, Klonowa 66, 42-233 Mykanów.
Usługi oświetleniowe obejmujące dostarczanie energii elektrycznej z sieci niskiego napięcia
dotyczące oświetlania ul. Mstowskiej w Rudnikach, ul. Wapiennej w Koninie oraz ul. Kieleckiej
w Koninie na odcinku od ul. Mstowskiej do skrzyżowania z ul. Wapienną są realizowane
na podstawie umowy zawartej z dostawcą energii elektrycznej tj. Cementownia „Rudniki” S.A.,
42-240 Rudniki.
W 2021 r. została dobudowana kablowa linia oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ołowianka
w Rędzinach. Zakres prac to wykonanie linii kablowej długości 328 mb, zamontowanie 7 szt.
słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED.
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W roku 2021 dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 267
opraw oświetleniowych na oprawy LED.
Wykaz wymienionych opraw:
- Kościelec, ul. Wiatrakowa i Ogrodowa (moc 36W) – 15 szt.,
- Kościelec, ul. Krótka (moc 36W) – 5 szt.,
- Kościelec, ul. Radostkowska i Młyńska (moc 36W) – 7 szt.,
- Kościelec, ul. Radostkowska i Młyńska (moc 41,5W) – 1 szt.,
- Rudniki, ul. Strażacka (moc 36W) – 3 szt.,
- Rudniki, ul. Leśna (moc 36W) – 7 szt.,
- Rudniki, ul. Leśna (moc 53W) – 1 szt.,
- Rudniki, ul. Wesoła (moc 36W) – 5 szt.,
- Rudniki, ul. Glinianki (moc 36W) – 5 szt.,
- Rudniki, ul. Częstochowska (moc 28W) – 27 szt.,
- Rudniki, ul. Częstochowska (moc 104W) – 33 szt.,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach (moc 41,5W) – 2 szt.,
- Rędziny, ul. Cmentarna (moc 41,5W) – 8 szt.,
- Rędziny, ul. Kocha (moc 36W) – 4 szt.,
- Rędziny, ul Polna i Jaskrowska (moc 36W) – 6 szt.,
- Rędziny, ul. Okupnicka, Łąkowa, Stawowa i Żabia (moc 36W) – 7 szt.,
- Rędziny, ul. Okupnicka, Łąkowa, Stawowa i Żabia (moc 41,5W) – 8 szt.,
- Rędziny, ul. Prusa, Reymonta, Żeromskiego, Miłosza, Sienkiewicza, Zapolskiej i Baczyńskiego
(moc 36W) – 14 szt.,
- Rędziny, ul. Prusa, Reymonta, Żeromskiego, Miłosza, Sienkiewicza, Zapolskiej i Baczyńskiego
(moc 41,5W) – 12 szt.,
- Rędziny, ul. Nałkowskiej i Orzeszkowej (moc 36W) – 5 szt.,
- Konin, ul. Parkowa (moc 36W) – 3 szt.,
- Konin, ul. Zakładowa (moc 41,5W) – 13 szt.,
- Konin, ul. Krótka (moc 36W) – 4 szt.,
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- Konin, ul. Leśna (moc 41,5W) – 18 szt.,
- Konin, ul. Słoneczna (moc 41,5W) – 18 szt.,
- Marianka Rędzińska, ul. Srebrna (moc 41,5W) – 36 szt.
RAZEM: 267 szt.
W roku 2021 zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych:
- ul. Madalińskiej (na odcinku od ul. Nowej) w Kościelcu,
- ul. Makowej w Madalinie,
- ulicy bocznej od ul. Makowej w Madalinie,
- ul. Glinianki w Rudnikach,
- ul. Wojska Polskiego i ul. Wodnica w Rudnikach,
- oświetlenie stawu w Madalinie
4.3 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
W roku 2020 Gmina Rędziny wystąpiła z wnioskiem do instytutu Pamięci Narodowej –
Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętnienie Walki i Męczeństwa w Katowicach o remont
grobu zbiorowego wojennego 20 mieszkańców wsi Rudniki znajdującego się na cmentarzu
parafialnym w Rędzinach, Decyzją z dnia 13.04.2021 r. Wojewoda Śląski zezwolił
na prowadzenie robót ziemnych polegających na wyremontowaniu w/w grobu.
Przedmiotowy remont zaplanowano na rok 2022.
W dniu 13.05.2021 r. Gmina Rędziny podpisała umowę z Wojewodą Śląskim w sprawie
udzielenia dotacji na realizację w 2021 r. zadań dotyczących opieki nad grobami wojennymi
znajdującymi się na terenie Gminy Rędziny w wysokości 500,00 zł. W ramach dotacji zakupiono
artykuły w celu przyklejenia uszkodzonych elementów grobu zbiorowego wojennego oraz
zakupiono kwiaty i znicze z okazji Dnia Wszystkich Świętych.
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Mogiła 20 ofiar terroru hitlerowskiego powieszonych II września 42r w Rudnikach

Mogiła Konrada Korczaka Hubickiego
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Mogiła Feliksa Erazma Czakiego

Odnowiony grób kapitana Stanisława Wiznera
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5. OŚWIATA I WYCHOWANIE
5.1 Stan organizacji i baza lokalowa
W roku 2021 Gmina Rędziny była organem prowadzącym 4 przedszkola i 5 szkół
podstawowych.
Tabele nr 1 Stan organizacji szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022:

1.

Szkoły podstawowe (w tym 1 oddział 0)

49

Liczba
uczniów/wychowanków
788

2.

Przedszkola

14

316

63

1104

Liczba oddziałów

Liczba wychowanków

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Ogółem:

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przedszkole w Rudnikach

3

68

2.

Przedszkole w Kościelcu

3

59

3.

Przedszkole w Rędzinach

4

100

4.

Przedszkole w Rędzinach-Osiedlu

4

89

14

316

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Ogółem:

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Szkoła Podstawowa w Rudnikach

10

170

2.

Szkoła Podstawowa w Kościelcu

9

146

3.

Szkoła Podstawowa w Rędzinach-Osiedlu

10

141

4.

Szkoła Podstawowa w Rędzinach

12

243

5.

Szkoła Podstawowa w Koninie

8 + 1 (oddział 0)

88

49 + 1 (oddział 0)

788

Ogółem:
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Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Rędziny funkcjonowały w 7 budynkach.
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportoworekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów
finansowych czynionych od kilku lat na poprawę sytuacji budowlanej dla sprawności
technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji.
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej
placówek oświaty w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rędzinach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie
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Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu
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Tabela nr 2 Wydatki poniesione na remonty w placówkach oświatowych Gminy Rędziny
w 2021/2022

Nazwa placówki

Wartość robót

Zakres prac

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Koninie

11 481,92 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 1 w Rędzinach

81 804,50 zł

Wykonanie remontu w gabinecie dyrektora,
zakup lamp i materiałów remontowych do sali
gimnastycznej, wykonanie projektu graficznego,
materiały remontowe do sal.
Remont łazienek wraz z materiałami, wymianą
hydrauliki.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2 w Rędzinach

12 670,00 zł

Remont pomieszczeń w przedszkolu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudnikach

40 000,00 zł

Remont łazienki chłopców.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Kościelcu

31 762,01 zł

Remont korytarza w szkole, gipsowanie
i malowanie sal, wymiana rolet.

Razem placówki:

177 718,43 zł

5.2 Kadra
Tabele nr 3 Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z arkuszami
organizacyjnymi szkół oraz aneksami:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach:
Kadra pedagogiczna

Kadra niepedagogiczna

1 dyrektor

1 intendent

22 nauczycieli pełnozatrudnionych

2 kucharki

4 nauczycieli niepełnozatrudnionych

5 woźnych (4 + 0,75 etatu)
1 konserwator
1 starszy referent
1 główny księgowy

Razem 27 nauczycieli

11 pracowników obsługi
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie:
1 dyrektor

Kadra pedagogiczna

Kadra niepedagogiczna
2 woźnych (1+ 0,5 etatu)

9 nauczycieli pełnozatrudnionych

1 konserwator 0,5 etatu

13 nauczycieli niepełnozatrudnionych

1 sekretarka na 0,75 etatu
1 księgowa na 0,17 etatu

Razem 23 nauczycieli

5 pracowników obsługi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu:
Kadra pedagogiczna

Kadra niepedagogiczna

1 dyrektor

1 intendent (0,5 etatu)

18 nauczycieli pełnozatrudnionych

1 kucharka

9 nauczycieli niepełnozatrudnionych

1 pomoc kuchenna ( 0,5 etatu)
5 woźnych (4 + 0,5 etatu)
1 konserwator
1 referent
1 główna księgowa na 0,5 etatu

Razem 28 nauczycieli

11 pracowników obsługi

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach:
Kadra pedagogiczna

Kadra niepedagogiczna

1 dyrektor

1 intendent

28 nauczycieli pełnozatrudnionych

2 kucharki

3 nauczycieli niepełnozatrudnionych

1 pomoc kuchenna
7 woźnych (6 + 0,5 etatu)
2 konserwatorów (1 + 0,5 etatu)
1 sekretarka
1 główny księgowy (0,5 etatu)
15 pracowników obsługi

Razem 32 nauczycieli
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rędzinach:
Kadra pedagogiczna

Kadra niepedagogiczna

1 dyrektor

1 intendent

23 nauczycieli pełnozatrudnionych

1 kucharka

4 nauczycieli niepełnozatrudnionych

1 pomoc kuchenna
6 woźnych
2 konserwatorów
1 sekretarka
1 główny księgowy na 0,83 etatu
13 pracowników obsługi

Razem 28 nauczycieli

Jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia nauczycieli to wynika on przede wszystkim z liczby
oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach,
a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności.
Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła dobrą
strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Przy nauczycielach z dużym
dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy.
5.3 Pomoc uczniom (dowóz, stypendia, młodociani, pomoc psychologiczno-pedagogiczna)
Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Rędziny a Gminnym Zakładem
Komunikacyjnym w Rędzinach zabezpieczony został dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
naszej gminy do szkół i przedszkoli na terenie Częstochowy oraz zwracane były opiekunom
koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych w przypadkach, kiedy oni realizowali dowóz.
Koszty poniesione w roku 2021 wyniosły 69 738,86 zł. Koszty te objęły zwrot kosztów dowozu
dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli dla rodziców oraz koszty dowozu dzieci,
realizowanych przez Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach w przypadku, kiedy rodzic
nie ma możliwości zapewnienia przewozu własnym transportem. Biorąc pod uwagę zgłaszane
potrzeby mieszkańców w grudniu został zakupiony 9 osobowy bus w celu przewozu dzieci
z orzeczeniami i opiniami do placówek oświatowych na terenie Częstochowy. Busem
dowożonych jest 6 dzieci, natomiast samochodem osobowym przez Gminny Zakład
Komunikacyjny dowożonych jest 3 dzieci.
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Wspomagano również uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali
uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich, którzy zamieszkują w Gminie Rędziny.
Tabela pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku 2021 z wyszczególnieniem
typów szkół w których uczniowie pobierali naukę.
Tabela nr 4 Socjalne stypendia szkolne w roku 2021:
Wyszczególnienie

Stypendium szkolne

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych – ogółem
Szkół podstawowych
W tym odnoszących się do
uczniów:
Szkół ponadgimnazjalnych

49
35
14

Razem wypłacono:

18 256,47 zł

W roku 2021 nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę zasiłku szkolnego.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Rędziny rozpatrywano wnioski pracodawców
o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie
zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawodowych.
Tabela nr 5 Liczba złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione wydatki
z tego tytułu.

Liczba pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie

Liczba młodocianych którzy
ukończyli naukę zawodu
lub przyuczenie:

ogółem

6

6

w tym w cyklu
kształcenia:
24 mies.

36 mies.

0

6
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Liczba decyzji
odmawiających
przyznania
dofinansowania

Kwota jaką w 2021r.
wypłacono
pracodawcom
w ramach
dofinansowania

0

51 045,76 zł

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

Tabele nr 6 Wykaz działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021 oraz w roku
szkolnym 2021/2022:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach:
Wymiar
godzin
w tygodniu

Ilość
godzin

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

8

288

Zajęcia logopedyczne

6

216

Zajęcia rewalidacyjne

4

144

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

6

216

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2

72

Porady i konsultacje

2

72

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

-

3

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

1

36

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica)

24

864

Nauczyciel wspomagający dla dziecka z Aspergerem

20

720

Nauczanie indywidualne

6

24

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rędzinach:
Wymiar
godzin
w tygodniu

Ilość godzin

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

2

76

Zajęcia logopedyczne

5

190

Zajęcia rewalidacyjne SP

6

228

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze świetlica

40

1520

2x20

1520

Zajęcia pedagoga szkolnego

13

494

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

9

342

Zajęcia kreatywne (Matematyka na wesoło, Z angielskim za pan brat, Poznajemy
świat, Koło szachowe)

13

494

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciel wspierający dla dziecka z Aspergerem

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach:
Wymiar godzin
w tygodniu

Ilość
godzin

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

0

0

Zajęcia logopedyczne

13

416

Zajęcia rewalidacyjne

12

384

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

0

0

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

6

192

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

2

64

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

3

96

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

5

160

1 n-l – 20 godz.
2 n-li – 12 godz.

640
384

10

320

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne dla dziecka z Aspergerem
Nauczanie indywidualne
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Szkoła Podstawowa w Koninie:
Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Nauczyciel wspomagający
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Terapia pedagogiczna
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

Wymiar godzin
w tygodniu
2
6
30,5 (12,5+18)
3
2
0,5

Ilość godzin
2
6
30,5
3
2
20/rok

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu:
Wymiar godzin
w tygodniu

Ilość godzin

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

3

108

Zajęcia rewalidacyjne

18

648

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

11

396

Zajęcia logopedyczne

4

144

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

6

216

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

8

288

Zajęcia o charakterze terapeutycznym

2

72

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
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Tabele nr 7 Wykaz zajęć dodatkowych dla wychowanków przedszkoli/oddziału
przedszkolnego prowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 oraz roku szkolnym 2021/2022:
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu:
Rok szkolny 2020/2021:
Płatne przez rodziców
Liczba godz.
Nazwa zajęć
tygodniowo
-

-

Z dotacji
Nazwa zajęć

Liczba godz. Tygodniowo

Zajęcia z rytmiki i tańca

1 godz. 30 min

Rok szkolny 2021/2022:
Płatne przez rodziców
Liczba godz.
Nazwa zajęć
tygodniowo
-

-

Z dotacji
Nazwa zajęć

Liczba godz. tygodniowo

Zajęcia aktywizacji ruchowej
dla dzieci - Figulina

1 godz. 30 min

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach:
Rok szkolny 2020/2021:
Płatne przez rodziców
Liczba godz.
Nazwa zajęć
tygodniowo
-

-

Z dotacji
Nazwa zajęć

Liczba godz. tygodniowo

„Zajęcia aktywizacji ruchowej
dla dzieci wg programu
FIGULINA”

1 godz. 15 min

Rok szkolny 2021/2022:
Płatne przez rodziców
Liczba godz.
Nazwa zajęć
tygodniowo
-

-

Z dotacji
Nazwa zajęć

Liczba godz. tygodniowo

„Zajęcia aktywizacji ruchowej
dla dzieci wg programu
FIGULINA”

1 godz. 15 min

50

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

Przedszkole im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach:
Rok szkolny 2020/2021:
Płatne przez rodziców

Z dotacji

Nazwa zajęć

Liczba godz.
tygodniowo

Nazwa zajęć

Liczba godz. tygodniowo

Zabawa klockami
Lego z elementami
robotyki

2 godz. 45 min

Figulina – zajęcia aktywizacji
ruchowej

1 godz. 30 min

Rok szkolny 2021/2022:
Płatne przez rodziców
Liczba godz.
Nazwa zajęć
tygodniowo
Zabawa klockami
Lego z elementami
2 godz.
robotyki

Z dotacji
Nazwa zajęć

Liczba godz. tygodniowo

-

-

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach:
Rok szkolny 2020/2021:
Płatne przez rodziców
Liczba godz.
Nazwa zajęć
tygodniowo
-

-

Z dotacji
Nazwa zajęć

Liczba godz. tygodniowo

Zajęcia rytmiczno-ruchowe

1 godz. 30 min

Rok szkolny 2021/2022:
Płatne przez rodziców
Liczba godz.
Nazwa zajęć
tygodniowo

-

Z dotacji

-
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Nazwa zajęć

Liczba godz. tygodniowo

-

-
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Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie:
Rok szkolny 2020/2021:
Płatne przez rodziców
Nazwa zajęć
Liczba godz. tygodniowo
Rytmika
1 godz.
Robotyka
1 godz.

Nazwa zajęć
Figulina
-

Z dotacji
Liczba godz. tygodniowo
2 godz.
-

Rok szkolny 2021/2022:
Płatne przez rodziców
Nazwa zajęć
Liczba godz. tygodniowo
Rytmika

1 godz.

-

-

Nazwa zajęć
Figulina

Z dotacji
Liczba godz. tygodniowo
1 godz.

Edukido

1 godz.

5.4 Wyniki szkół – egzamin ósmoklasisty: arkusze standardowe: język polski, matematyka

Lp.

Nazwa szkoły

1.

Szkoła Podstawowa
im. G. Morcinka
w Rędzinach
Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Koninie
Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka
w Kościelcu
Szkoła Podstawowa
im. K. Pułaskiego
w Rędzinach Osiedlu
Szkoła Podstawowa
w Rudnikach

2.

3.

4.

5.

Średnia [%]
Język
Matematyka
polski

Miejscowość

Ulica nr

Liczba
zdających

Rędziny

ul. Szkolna 7

23

56

46

Konin

ul. Kielecka 37

12

76

61

Kościelec

ul. Wolności 93

9

64

38

Rędziny

ul. Działkowiczów 20

11

64

46

Rudniki

ul. Szkolna 11

14

54

48
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Wyniki szkół – egzamin ósmoklasisty: arkusze standardowe: język angielski:

Lp.

Nazwa szkoły

1.

Szkoła Podstawowa
im. G. Morcinka w Rędzinach
Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Koninie

2.

3.

Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka w Kościelcu

4.

Szkoła Podstawowa
im. K. Pułaskiego w Rędzinach
Osiedlu
Szkoła Podstawowa
w Rudnikach

5.

Średnia [%]
Język angielski –
poziom
podstawowy

Miejscowość

Ulica nr

Liczba
zdających

Rędziny

ul. Szkolna 7

23

68

Konin

ul. Kielecka 37

12

76

Kościelec

ul. Wolności 93

9

66

Rędziny

ul. Działkowiczów
20

11

69

Rudniki

ul. Szkolna 11

14

62

5.5 Fundusze zewnętrzne oraz pozabudżetowe
Projekty realizowane w szkołach i przedszkolach oraz w Centrum Usług Społecznościowych:
5.5.1 Projekt „Edukacja jutra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny”
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach prowadzony był szereg zajęć
w 95% finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zajęcia odbywały się w grupach do max.
8 osób. Łącznie w ramach projektu „Edukacja jutra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Gminie Rędziny” zajęciami objętych było 170 uczniów (81 dz., 89 chł.) oraz 16 uczniów
(6 dz., 10 chł.) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesiono kompetencje
zawodowe 85% nauczycieli, tj. 17 osób (16K, 1M). W ramach tego projektu nauczyciele zostali
objęci szkoleniami oraz szkoła została wyposażona w dodatkowe sprzęty i pomoce
dydaktyczne w tym: tablicę interaktywną, tablice wieloformatowe do rozwoju kompetencji,
tablice do techniki pamięciowej zakładki osobiste wraz z tabliczkami magnetycznymi, tablice
do techniki pamięciowej, spirale pamięci wraz z tablicami magnetycznymi, materiały
plastyczne, zestawy do eksperymentów oraz materiały dla dzieci na zajęcia kompetencji
kluczowych. Projekt był realizowany od 01.09.2020r. do 30.06.2021r.
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Rodzaje zajęć dodatkowych:

Lp.

Nazwa zajęć

1.

Zajęcia logopedyczne, 5 gr x 50 h zaj. (1 gr x 4 ucz, w tym 1 dz., 3 chł.)

2.

Zajęcia z chemii metodą eksperymentu, 4 gr x 95 h zaj. (1 gr x 8 ucz, w tym 3 dz., 5 chł.)

3.

Zajęcia z geografii metodą eksperymentu 8 gr x 47,5 h zaj. (1 gr x max. 8 ucz, w tym 4 dz., 4 chł.)

4.

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów 17 gr x 64 h zaj. (81 dz., 89 chł.)

Łącznie ilość dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach ww. projektu: w ZSP nr 1 – 170
uczniów ( w tym 81 dz., 89 chł.)
Cały koszt projektu wyniósł 295 525,00 zł. Wkład własny realizowany był wkładem rzeczowym
poprzez rozliczanie kosztów wynajmu sali.
5.5.2 Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny”
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach oraz Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Koninie w roku szkolnym 2020/2021 prowadzony był szereg zajęć w 95%
finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zajęciami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 objętych jest 135 uczniów (69 dz., 66 chł.) w tym zniwelowanie deficytu u 8 ucz (6 dz., 2
chł.) oraz podniesiono kompetencji zawodowych 68% nauczycieli, tj. 13 osób ( 12K, 1M), oraz
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie gdzie objętych było 85 uczniów (42
dz., 43 chł.) w tym zniwelowanie deficytu u 4 ucz (2 dz., 2 chł.), oraz podniesienie kompetencji
zawodowych 36% nauczycieli, tj. 9 osób (8 K, 1M). Zajęcia odbywały się w grupach do 10 osób.
Łącznie w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny”
zajęciami objętych było łącznie 220 uczniów oraz 12 uczniów (8 dz., 4 chł.)
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaplanowano wzrost kompetencji zawodowych
nauczycieli, tj. 22 osób (20K, 2M). W ramach tego projektu nauczyciele zostali objęci
szkoleniami oraz szkoły zostały wyposażone w dodatkowe sprzęty i pomoce dydaktyczne
w tym: tablice interaktywne, tablice wieloformatowe do rozwoju kompetencji, tablice
do techniki pamięciowej, materiały plastyczne, zestawy do eksperymentów, spirale pamięci
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wraz z tablicami magnetycznymi oraz materiały dla dzieci na zajęcia kompetencji kluczowych
oraz materiały plastyczne. Projekt był realizowany od 01.12.2020r. do 30.06.2021r.
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa zajęć
Zajęcia logopedyczne, 3 gr x 64 h zaj. (1 gr x max 8 ucz, w tym 6 dz., 2 chł.)
Zajęcia z chemii metodą eksperymentu, 4 gr x 87,5 h zaj. (1 gr x 8 ucz, w tym 3 dz., 5 chł.)
Zajęcia z geografii metodą eksperymentu 8 gr x 43 h zaj. (1 gr x max. 8 ucz, w tym 4 dz., 4 chł.)
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów 14 gr x 56 h zaj. (1 gr. max 10 uczniów)

- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie (łącznie z oddziałem 0):
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa zajęć
Zajęcia logopedyczne, 1 gr x 64 h zaj. (1 gr x 4 ucz, w tym 2 dz., 2 chł.)
Zajęcia z chemii metodą eksperymentu, 4 gr x 87,5 h zaj. (1 gr x 8 ucz, w tym 3 dz., 5 chł.)
Zajęcia z geografii metodą eksperymentu 8 gr x 43 h zaj. (1 gr x max. 8 ucz, w tym 4 dz., 4 chł.)
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów 9 gr x 56 h zaj. (1 gr. max 10 uczniów)

Łączna ilość dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach ww. projektu: 22 uczniów (w tym
111 dz., 109 chł.)
Całkowity koszt projektu wyniósł: 417 675, 00 zł. Wkład własny realizowany był wkładem
rzeczowym poprzez rozliczanie kosztów wynajmu sali.
5.5.3 Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność
Centrum Usług Społecznościowych.
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Gmina Rędziny oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie rozpoczęli realizację
projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez
działalność Centrum Usług Społecznościowych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: IX.
Włączenie społeczne, działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
poddziałania: 9.2.5 Rozwój usług społecznych. W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież
zamieszkała na terenie Gminy Rędziny. Projekt przewidywał utworzenie świetlicy, gdzie dzieci
będą miały zapewniony pobyt i opiekę po zajęciach, będą mogły razem się spotkać oraz
rozwijać swoje zainteresowania, odrabiać lekcje, korzystać z pomocy oraz sprzętu
zakupionego w ramach projektu. W ramach Projektu zostaną również zorganizowane zajęcia
dodatkowe – „Kuchcikowo” oraz „Koło Filmowo – dziennikarskie”. Dla osób potrzebujących
wsparcia został zatrudniony psycholog, który prowadzi od grudnia działania zarówno
indywidualne jak i grupowe w zależności od zgłoszonych potrzeb. Opiekę nad dziećmi będzie
sprawuje wykwalifikowana kadra z wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadająca
doświadczenie w pracy z dziećmi.
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęty oraz wyposażenie
świetlicy i sal do zajęć na łączną kwotę 70 698,70 zł. W ramach projektu zakupiono min.
smartfloor, monitor interaktywny, aparaty cyfrowe, tablety, drukarkę kolorową, odtwarzacz
CD, telewizor, książki, gry planszowe, materiały biurowe oraz całe wyposażenie kuchni w tym:
gofrownice, naleśnikarki, opiekacze, urządzenia do wypieku donatów, roboty kuchenne,
blendery, warniki, termosy, zestawy garnków, zastawy stołowe, sztućce, formy do pieczenia.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Utworzenie oraz funkcjonowanie świetlicy dla dzieci i młodzieży. Świetlica jest
czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00
do 18.00;
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2. Zajęcia „Kuchcikowo”. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie
godziny;
3. Zajęcia Koła Filmowo – dziennikarskiego. Zajęcia będą odbywały się jeden
raz w tygodniu po dwie godziny;
4. Zatrudnienie psychologa w celu świadczenia pomocy psychologiczno –
pedagogiczno – wychowawczej – świadczy usługi jedną godzinę w tygodniu

Od 1 grudnia 2021r. rozpoczęła działalność świetlica dla dzieci i młodzieży oraz został
zatrudniony psycholog. Kolejne działania będą systematycznie do projektu wprowadzane
w kolejnych miesiącach.
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA
6.1 W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy oraz stanu środowiska
naturalnego Gmina Rędziny uchwałą nr 25/XXIII/2016 z dnia 29.03.2016r. przyjęła do realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021
roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który
ma na celu realizację założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, tzn.:
- Redukcji emisji gazów cieplarnianych;
- Zwiększenia poziomu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii;
- Poprawy efektywności energetycznej;
- Edukacji i poprawy świadomości energetycznej u wszystkich grup interesariuszy.
Dokument ten wyznaczył przyszłe kierunki rozwoju w obszarach takich jak: transport
publiczny, gospodarka przestrzenna gminy, budownictwo, odnawialne źródła energii,
efektywność energetyczna. W swojej istocie Plan dotyczy działań planowanych
i rozpatrywanych do podjęcia na obszarze terytorialnym Gminy. Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej wpisuje się w szereg inicjatyw legislacyjnych, programów i strategii
realizowanych na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie krajowym, regionalnym oraz
lokalnym, które są na bieżąco realizowane. W ramach tego programu w roku 2020 wykonano
następujące zadania.
Budowa kanalizacji sanitarnej
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach – etap I oraz
budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina.
Termin realizacji

2019-03-29 – 2021-12-31

Wartość całkowita

19 236 096, 48 zł

Koszty kwalifikowane

7 301 889, 24 zł

Dofinansowanie ogółem

4 914 229, 54 zł

Dofinansowanie UE

67,30%
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Budowa nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 2000 m3/dobę
W ramach tego zadania zrealizowano projekt pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie
Rędziny”. Docelowa oczyszczalnia spełni wymagania dla całej Gminy.
Poniesione koszty na budowę oczyszczalni ścieków w 2021 r.:
5 588 724,22 zł Gmina Rędziny
1 525 942,70 zł pożyczka z WFOŚ
Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego
W roku 2020 Gmina rozpoczęła realizację kolejnego projektu, w ramach którego prace
wykonywano w roku 2021, a obejmującego wymianę 267 opraw, pn. „Poprawa efektywności
energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny”
Termin realizacji

2021-02-26 – 2021-06-30

Wartość całkowita

344 444,44 zł

Koszty kwalifikowane

320 765,71 zł

Dofinansowanie ogółem

272 650, 85 zł

Dofinansowanie UE

85%

Wykaz zaprojektowanych opraw:
•

Kościelec - 28 sztuk

•

Rudniki – 83 sztuk

•

Rędziny – 64 sztuk

•

Konin - 56 sztuk

•

Marianka Rędzińska – 36 sztuk

Razem: 267 szt.
W 2020 roku dobudowany został odcinek oświetlenia ul. Jaskrowskiej w Rędzinach oraz
podpisano umowę na budowę brakującego odcinka ul. Ołowianka w Rędzinach w roku 2021.
Przyjmujemy założenie, że nowe linie oświetlenia ulicznego charakteryzują się zużyciem
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energii o 50% mniejszym niż dotychczasowe, a rozmieszczenie punktów oświetleniowych jest
analogiczne jak w dotychczasowej linii oświetlenia ulicznego.
6.2 Dotacje z zakresu Ochrony Środowiska dla mieszkańców Gminy Rędziny w roku 2021.
Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych.
Gmina udzielała mieszkańcom dotacje do kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego
w wysokości do 70% kosztów inwestycji wybudowania przyłącza (wynikające z przedłożonego
kosztorysu) jednak w kwocie nie wyższej niż 1000 zł (po dokonaniu rozliczenia dotacji).
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2021
Ilość udzielonych dotacji:

42 szt.

Wysokość udzielonych dotacji:

40 850,12 zł

Dotacje na usuwanie odpadów zawierających azbest.
- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – zabudowania
gospodarcze.
Ilość posesji:

2

Ilość odpadów:

1 967 Mg

Wysokość udzielonych dotacji:

509,84 zł

- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych.
Ilość posesji:

13

Ilość odpadów:

14 028 Mg

Wysokość udzielonych dotacji:

3 333,06 zł

W roku 2021 na terenie Gminy Rędziny usunięto odpady zawierające azbest
z 15 nieruchomości w łącznej ilości 15,995 Mg. Na ten cel Gmina Rędziny pozyskała dotację
z WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3842,90 zł.
Wnioski rozpatrywane były w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:
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1. Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest i naboru wniosków – Regulamin zmieniony w dn. 27.03.2020 r.
2. „Szczególne
i

zasady

unieszkodliwianiem

dofinansowania
azbestu

zadań

realizowanych

związanych
przez

z

jednostki

usuwaniem
samorządu

terytorialnego”
Udzielana dotacja wypłacana była w wysokości 40% poniesionych przez mieszkańców
gminy kosztów na zadanie polegające na demontażu, odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. Druga połowa kosztów ponoszona
była przez obywateli gminy, biorących udział w dofinansowaniu.
Termin realizacji zadania trwał od 15.03.2021 r. do 30.09.2021 r.
Konkurs ofert na wykonywanie powyższego zadania wygrała firma „Logistyka
Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej.
6.3 Program „Czyste Powietrze” – finansowanie WFOŚiGW
„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.
W roku 2021 w ramach programu Czyste Powietrze dofinansowanie otrzymało 15 właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Rędziny.
Udzielone dofinansowania wykorzystane zostały m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych
źródeł ciepła,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
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- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej,
pompy ciepła),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Łącznie na powyższe zadania wydatkowano 344 483,95 zł, w tym wysokość dofinansowania
udzielonego przez WFOŚiGW wyniosła 136 459,67 zł.
6.4 Dane dotyczące kanalizacji, przyłączy mediów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Gmina Rędziny posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunalną. Sieć
wodociągowa oraz gazociągowa obejmuje cały obszar gminy. W ubiegłym roku trwała
rozbudowa siedzi kanalizacji sanitarnej. Z roku na rok przybywa podłączonych do niej
gospodarstw. Równolegle z budową kanalizacji w miejscowości Karolina zakończono budowę
nowej oczyszczalni ścieków.
6.5 Centralna Baza Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstała 1 lipca 2021 roku
podstawą prawną utworzenia CEEB jest ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz

o

centralnej

ewidencji

emisyjności

budynków.

Jej

celem

jest

zbieranie

i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków. CEEB prowadzi
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Każdy budynek, który posiada źródło ciepła
lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Złożenie
deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw
zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. wówczas na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni.
Każdy mieszkaniec może samodzielnie dokonać zgłoszenia poprzez Internet, jednak
w zdecydowanej większości deklaracje składane są do Urzędu Gminy w wersji papierowej,
gdzie następnie są one wprowadzane do systemu przez pracowników Urzędu Gminy Rędziny.
Do 30 czerwca 2022 r. zgłoszenie muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy
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budynków wielolokalowych oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.
Zgodnie z wykazem do zarejestrowania w systemie na terenie Gminy Rędziny znajduje
się 3 144 punktów.
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7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, NIERUCHOMOŚCI I ODPADY
Miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego

jest

aktem

prawa

miejscowego. Przyjmowany jest w formie uchwały Rady Gminy, określa przeznaczenie
poszczególnych terenów, warunki ich zagospodarowania oraz zabudowy. Gmina Rędziny
w 100% jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W roku
2021 nie zostały opracowane nowe plany zagospodarowania przestrzennego
i tak jak w roku 2020 obowiązujące są następujące uchwały:
- uchwała Nr 55/IX/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny
w miejscowości Rędziny,
- uchwała Nr 56/IX/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny
w miejscowości Marianka Rędzińska,
- uchwała Nr XXIV/40/2005 (tylko fragment miejscowości nadal jest objęty tym planem)
Rady Gminy Rędziny z dnia 22 września 2005r.w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Marianka Rędzińska w gminie Rędziny,
- uchwała Nr 40/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny
w miejscowości Konin,
- uchwała Nr 54/XLI/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny
dla obszaru Cementowni Rudniki w miejscowości Konin,
- uchwała Nr XXIV/39/2005 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 września 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kościelec w gminie
Rędziny,
- uchwała Nr XXIV/37/2005 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 września 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w gminie
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Rędziny.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest
opracowaniem określającym politykę przestrzenną gminy. Jest opracowane dla całego
obszaru gminy. Studium zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Rędziny
Nr 40/XXXIX/2002 z dnia 23 września 2002 roku, zmienione uchwałą Nr XV/1/2008 Rady
Gminy Rędziny z dnia 31 stycznia 2008 roku oraz uchwałą nr 212/XXXVI/2021 z dnia 22
czerwca 2021 r. Następstwem uchwalonej zmiany studium będzie opracowanie nowego
planu zagospodarowania dla całej miejscowości Rudniki oraz terenów lotniska i jego
okolic. Prace te rozpoczną się w 2022 r.
7.1 Działalność gospodarcza
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o działalności Gospodarczej (CEIDG), ilość wpisów
dla głównego miejsca wykonywania jakim jest gmina Rędziny wynosiła 709 wpisów (z czego
563 aktywnych, a 146 zawieszonych), co w porównaniu ze stanem w 2020 roku daje wzrost
o 9 podmiotów gospodarczych
7.2 Dodatki mieszkaniowe
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 141
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 24 830,00 zł.
7.3 Dodatki energetyczne
Liczba wypłaconych dodatków energetycznych - 34
Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 399,56 zł.
7.4 Alkohole
1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy) - 22
2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 4
W porównaniu z rokiem 2020 ilość punktów sprzedaży wzrosła o 2 punkty (1 bar i 1 sklep)
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Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży
(sklepy) według zawartości alkoholu:
- do 4,5 % alkoholu oraz piwo - 22
- 4,5 % - 18 % alkoholu - 21
- powyżej 18 % alkoholu - 21
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży
(gastronomia) według zawartości alkoholu:
- do 4,5 % alkoholu oraz piwo - 4
- 4,5 % - 18 % alkoholu - 1
- powyżej 18 % alkoholu - 1
7.5 Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy
określonych w art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2021. poz. 1372) i była prowadzona zgodnie z Rocznym Programem
Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. przyjętym Uchwałą
Rady Gminy Rędzinach nr 184/XXXI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Celami szczegółowymi Programu są: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb, racjonalne wykorzystanie publicznych środków
finansowych, otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań
publicznych, podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych,
integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,
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wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, promowanie i wzmacnianie
postaw obywatelskich.
Współpraca Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, odbywała się w roku 2021 w zakresie:
1.„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny” - na to zadanie
udzielono dotacji w kwocie 250 000,00 zł. z podziałem na:
1. Gminny Klub Sportowy „UNIA” Rędziny – 94 000,00 zł.
2. Ludowy Klub Sportowy „LOTNIK” Kościelec -105 000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA”
w Rędzinach – 4 000,00 zł.
4. Klub Sportowy „CORONA” Rudniki – 7 000,00 zł (piłka siatkowa 5.000,00 zł, tenis
stołowy - 2.000,00 zł).
5. Uczniowski Klub Sportowy Speedway Rędziny – 40 000,00 zł.
Kluby sportowe, które otrzymały dotację realizowały zadania na upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu w oparciu o dyscypliny sportu – piłka nożna, boccia, piłka
siatkowa, mini żużel oraz tenis stołowy.
2. „Organizacji wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii
letnich ”
Na wyżej wymienione zadanie udzielono dotacji na ogólną kwotę 15 000,00 zł. z podziałem
na:
1. Klub Sportowy „CORONA” Rudniki – 9 700,00 zł. na zorganizowany 10 dniowy wyjazd
do Piwnicznej dla 35 osobowej grupy.
2. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Rędzinach – 4 100,00 zł. na zorganizowany 12 dniowy
wyjazd do Międzywodzia (gm. Dziwnów) dla 25 osobowej grupy.
3. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” Rędziny –
1 200,00 zł. na organizację dwudniowej wycieczki w okolice Opola.
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3. „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej”.
Zadanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „DAR SERCA” Rędziny i polegało na zorganizowaniu warsztatów
artystyczno-manualnych oraz kulinarnych dla osób starszych i niepełnosprawnych, a udzielona
dotacja na ten cel wyniosła 4 000,00 zł.
4. „Prowadzenie orkiestry dętej z terenu gminy Rędziny”
Na wyżej wymienione zadanie udzielono dotacji w wysokości 70 000,00 zł
dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Rędzinach.
7.6 Gospodarka odpadami
W 2021 r. został ogłoszony kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rędziny. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rozliczenie z firmą wywozową zostało ustalone według stawki za każdą
zebraną i zagospodarowaną tonę odpadów. Ponadto nadal gmina zobowiązana jest zapewnić
w okresie od kwietnia do października odbiór odpadów zmieszanych oraz bioodpadów co dwa
tygodnie.
Przetarg z wszystkimi ustawowymi wymogami przyniósł wyższą cenę za usługę,
co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia analizy dotychczasowych stawek opłaty
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podjęcia decyzji co do ich zmiany. Rada
Gminy Rędziny zdecydowała nie podnosić opłaty i podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wobec powyższego stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.
oraz 2022r. nie uległa zmianie i wynosi 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku
segregacji odpadów. Natomiast jeśli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny poniesie opłatę 58,00 zł za osobę.
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Po ponad roku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opartego na rozliczaniu
się z firmą wywozową od każdej tony odebranego i zagospodarowanego odpadu radni
przeprowadzili dyskusję nad możliwością oraz skutkami zwiększenia ulgi za kompostowanie
w gminie Rędziny. Stwierdzili, iż możliwym jest zwiększenie ulgi z tytułu kompostowania
bioodpadów w kompostowniku przydomowym z obecnej kwoty w wysokości 1,00 zł
do 3,00 zł.
W dniu 30.11.2021r. Rada Gminy Rędziny podjęła stosowną uchwałę w sprawie
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Obowiązująca
od kwietnia 2022 r. ulga wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Właściciele nieruchomości, którzy już kompostują bioodpady i złożyli deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającą oświadczenie
o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne, nie muszą składać nowej deklaracji. Do tych gospodarstw
zostanie wysłane zawiadomienie o zmianie wysokości ulgi, którą to ulgę należy uwzględnić
w opłacie za II kwartał 2022r.
Zakłada się, że zwiększenie ulgi za kompostowanie bioodpadów zachęci kolejnych
właścicieli nieruchomości do zwiększenia ilości bioodpadów zagospodarowywanych
we własnym zakresie na nieruchomościach, przez co przyczyni się do ograniczenia ilości
bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami
funkcjonującego na terenie gminy.
W gminie ilość odbieranych sprzed nieruchomości bioodpadów cały czas utrzymuje
się na wysokim poziomie. Generuje to bardzo duże koszty zarówno ich odbioru,
jak i zagospodarowania (maj 2021r.– ponad 57 tyś. zł., czerwiec 2021r. 56 tyś. zł).
Na dzień 31.12.2021r. ilość gospodarstw korzystających z ulgi za kompostownik według złożonych deklaracji- wyniosła 321 sztuk – korzysta z niej 999 osób.
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W 2021r. do Urzędu Gminy Rędziny wpłynęło 563 deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze wszystkich obowiązujących deklaracji wynika,
że na terenie gminy zamieszkuje 8 211 osób, czyli w porównaniu z 2020 rokiem
o 47 osób mniej. Według stanu na 31.12.2021r. w naszej gminie zameldowanych było 9 529
osób, a więc 1 318 osób więcej niż wynika to z ilości osób zadeklarowanych do opłaty
za odpady. Urząd Gminy prowadzi weryfikację nieruchomości i wzywa ich właścicieli
do złożenia nowych - w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących posesję lub pierwszych
deklaracji - w przypadku nowopowstałych budynków.
W 2021r. z terenu naszej gminy zostało odebranych 4 100 ton odpadów, w tym 1 988
ton odpadów zmieszanych i 2 112 tony odpadów segregowanych. W porównaniu z 2020
rokiem był to wzrost o 810 ton, ponieważ w 2020 roku odebrano z terenu gminy 3 290 ton
odpadów.
Stan zaległości do gminy na dzień 31.12.2021r. wyniósł 244 732,29 zł – co według
sołectw kształtuje się następująco:
•

Konin

31 853,50 zł

•

Kościelec

49 452,10 zł

•

Marianka Rędzińska 7 292,37 zł,

•

Rędziny Kolonia

41 293,10 zł,

•

Rędziny Okupniki

19 594,79 zł

•

Rędziny Osiedle

•

Rędziny Wyrazów 30 369,82 zł

•

Rudniki

72,40 zł,

64 804,21 zł

Stan zaległości do ZGMiK na dzień 31.12.2021 wyniósł: 7 118,30 zł.
W 2021r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Świadczenie usługi odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których
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zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Rędziny” na okres 14 miesięcy – od 01.09.2021r.
do 31.10.2022r. Minimalna wartość umowy to 3 525 016,97 zł.
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8. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
8.1 Gminny zasób nieruchomości
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości
należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego
gminy.
Powierzchnia gruntów, których Gmina Rędziny jest w pełni właścicielem oraz w pełni
użytkownikiem wieczystym według stanu na 31.12.2021 r. wynosi 123,1342 ha
i w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:
Obręb geodezyjny

Powierzchnia
ogólna [ha]

Grunty pod
drogami
[ha]

Rędziny Kolonia

27,3077

7,2855

Grunty
zabudowane
i zurbanizowane
[ha]
6,8672

Grunty rolne
[ha]

Grunty
pozostałe [ha]

Konin I

0,7746

0,7746

0,0000

0,0000

0,0000

Konin II

3,1182

1,5454

0,3286

1,2442

0,0000

Konin III

12,6336

8,7750

2,2473

1,6113

0,0000

Kościelec

33,7232

10,8637

3,0568

19,8027

0,0000

Kościelec Lotnisko

5,7581

2,7940

0,0000

2,5629

0,4012

Marianka Rędzińska

3,2633

1,0288

0,0834

2,1511

0,0000

Rędziny Okupniki

6,6736

4,2677

1,0677

1,3382

0,0000

Rędziny Wyrazów

5,4054

4,2467

0,1620

0,3456

0,6511

Rudniki

24,4125

9,9343

4,1203

9,6962

0,6617

Rząsawy Enklawa

0,0640

0,0000

0,0000

0,0640

0,0000

SUMA

123,1342

51,5157

17,9333

51,9712

1,7140

13,1550

0,0000

Dla porównania ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Rędziny
na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 103,0230 ha. Powierzchnia gruntów stanowiących
współwłasność Gminy wynosi 3,2327 ha, są to przede wszystkim grunty, gdzie udział w prawie
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własności związany jest z własnością lokali mieszkalnych w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych.
8.2 Obrót nieruchomościami gminnymi
Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany,
zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę
lub najem.

8.2.1 Dzierżawa nieruchomości
W 2021 r. zawarto 3 umowy dzierżawy na następujące nieruchomości:
L.p.
1.
2.
3.
SUMA

Obręb

Działka nr ewid._k.m.

Kolonia Rędziny
Kolonia Rędziny
Kolonia Rędziny

32/73_7
10/12_7
32/48_7

Powierzchnia
dzierżawy [m2]
34,00
36,00
50,00
120,00

Okres dzierżawy
3 lata
3 lata
Czas nieoznaczony

Łącznie w dzierżawę na dzień 31.12.2021 r. oddana była powierzchnia 2,7160 ha. Dochód
z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2021 wyniósł 29 174,32 zł.
8.2.2 Najem nieruchomości
W 2021 r. zawarto 2 umowy najmu obiektów gminnych:
L.p.

Obręb

Działka nr
ewid_k.m

Powierzchnia najmu/
przedmiot najmu [m2]

1.

Kolonia Rędziny

2/14_7

2.

Kolonia Rędziny

2/14_7

Pomieszczenie hali
sportowej
Pomieszczenie hali
sportowej

Dochód

z

tytułu

wszystkich

umów

najmu

w analizowanym roku wyniósł 158 333,36 zł.
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8.2.3 Użytkowanie wieczyste
Grunty stanowiące własność Gminy Rędziny oddane w użytkowanie wieczyste
stanowią łącznie powierzchnię 8,3545 ha. Dochód Gminy z tytułu użytkowania wieczystego
w 2021 r. wyniósł 2 490,00 zł.
8.2.4 Trwały zarząd
Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę
organizacyjną. W trwałym zarządzie znajdowały się nieruchomości mienia komunalnego
oddane placówkom oświatowym, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,
Gminnemu Zakładowi Komunikacyjnemu. W 2021 r. przekazano w trwały zarząd
nieruchomość położoną w Rędzinach przy ul. Wolności 126 stanowiącą działkę nr ewid. 1/2
k.m. 6 obręb Rędziny Wyrazów na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
Dochód Gminy z tytułu trwałego zarządu w roku sprawozdawczym wyniósł: 18 193,73 zł.
8.2.5 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Przedmiotem działalności ZGMIK w Rędzinach jest:
•

zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Rędziny

•

zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków mieszkańców Osiedla Rędziny

•

dostarczanie ciepła do Wspólnot Mieszkaniowych, odbiorców indywidualnych, lokali
użytkowych i placówek oświatowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na dzień 31.12.2021r.
posiadał w administrowaniu 33 lokale komunalne o łącznej powierzchni 1 324,84 m2.
W zasobach komunalnych i socjalnych na dzień 31.12.2021r. znajdowało się:
•

22 lokale w ramach najmu na czas nieoznaczony - Osiedle Rędziny

•

2 lokale w ramach najmu na czas nieoznaczony i 1 lokal w ramach najmu socjalnego Marianka Rędzińska

•

1 lokal w ramach najmu na czas nieoznaczony - Rudniki ul. Dworcowa 19

•

3 lokale w ramach najmu na czas nieoznaczony w budynku Przedszkola w Kościelcu
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•

4 lokale w ramach najmu socjalnego w Rędzinach (2 jednoosobowe, 1 trzyosobowy
i 1 siedmioosobowy).

Stan techniczny zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Rędzinach lokali można określić jako zadowalający. W większości lokale nie wymagają
przeprowadzenia prac remontowych.
Najemcy zamieszkujący lokale komunalne są zobowiązani do płacenia opłat za zajmowany
lokal w skład, których wchodzą:
•

czynsz

•

zaliczka za c.o.

•

opłata za śmieci

•

opłata za dostarczoną wodę

•

opłata za odprowadzone ścieki.
Ogólne zadłużenia lokatorów wobec Zakładu wynosiły na dzień 31.12.2021r. –

93 536,83zł. W roku 2021 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach
nie korzystał z żadnych dotacji od Gminy Rędziny.

8.3 Nabycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości odbywa się w drodze umów cywilno-prawnych, jak również
w drodze decyzji administracyjnych.
8.3.1 Uwłaszczenie z mocy prawa
Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Gmina w 2021 r. nabyła nieodpłatnie
na własność 8 działek o łącznej powierzchni 0,3510 ha, są to przede wszystkim działki
drogowe.
Wartość pozyskanych w procesie komunalizacji gruntów wynosi 41 654,00 zł.
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8.3.2 Art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
W wyniku podziałów nieruchomości przeprowadzonych w trybie art. 98 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami grunty o łącznej powierzchni 0,3845 ha przeznaczone
pod drogi gminne z mocy prawa stały się własnością Gminy Rędziny.

8.3.3 Nieodpłatne przekazanie
W roku 2021, po wieloletnich staraniach, Gmina Rędziny nabyła w drodze nieodpłatnego
przekazania od PKP SA prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
fragmenty dróg gminnych: ul. Wesołej i ul. Wodnica w Rudnikach o łącznej powierzchni 0,3266
ha.
Wartość nabytych nieruchomości wynosi: 163 767,00 zł.
8.3.4 Zakup nieruchomości
W drodze notarialnej umowy sprzedaży Gmina nabyła działkę gruntową nr 48/14 k.m.6 obręb
Kolonia Rędziny, o powierzchni 0,0081 ha stanowiącą fragment ul. Działkowiczów w Rędzinach
za cenę: 4 050,00 zł.

8.4 Wypłacone odszkodowania
W 2021 r. wypłacone zostało odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w
kwocie 16 420,00 zł.
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9. URZĄD STANU CYWILNEGO I FUNDUSZ SOŁECKI
9.1 Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2021 r. wyniosła 9 529 osób, z czego 4 625
stanowią mężczyźni a 4 904 - kobiety. W stosunku do ubiegłego roku liczba mieszkańców
kolejny raz zmalała, ponieważ na koniec 2020 roku liczebność mieszkańców wynosiła 9 664
osób.
Liczba mieszkańców wg. stanu na 31 grudnia 2021 r. w podziale na miejscowości
kształtuje się następująco:
•

Rędziny:

4 624 osoby, w tym;

o Rędziny Kolonia: 1 473, Rędziny Wyrazów: 988, Rędziny Okupniki: 1 113,
Rędziny Osiedle: 1 050;
•

Kościelec:

1 709 osób;

•

Rudniki:

1 510 osób;

•

Konin:

931 osób;

•

Marianka Rędz.: 519 osób;

•

Karolina:

175 osób;

•

Madalin:

61 osób;

W trakcie 2021 roku zmarło 154 mieszkańców gminy, urodziło się 76 nowych obywateli.
Dla porównania; w 2020 roku odnotowano 149 zgonów i 71 urodzeń.
Urząd Stanu Cywilnego w Rędzinach zarejestrował w 2021 roku 52 małżeństwa
W 2020 roku 25 małżeństw z terenu gminy obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego
tzw. „Złote Gody”
9.2 Fundusz sołecki.
W 2021 po raz kolejny został rozdysponowany fundusz sołecki. Fundusz sołecki
to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego
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otoczenia, w którym każdy mieszkaniec danego sołectwa może decydować na jaki cel zostaną
wydane pieniądze stanowiące część budżetu Gminy.
Kwota do podziału na osiem sołectw Gminy Rędziny wynosiła 337 597,80 zł. Siedem
sołectw dysponowało kwotą po 43 634,20 zł., Marianka Rędzińska - kwotą 32 158,40 zł.

I.

Mieszkańcy Sołectwa Konin przeznaczyli swój budżet w wysokości 43 634,20 zł
na następujące zadania:

1. Zakup tablic ogłoszeniowych – 2 200 zł
2. Dofinansowanie dla Orkiestry Dętej w Rędzinach z przeznaczeniem na zakup nut,
instrumentów i akcesoriów, okresowe przeglądy instrumentów muzycznych, strojów
organizacja warsztatów – 2 000 zł
3. Wykonanie projektu parkingu przy ulicy kościelnej – 7 380 zł
4. Dofinansowanie na bieżące przeglądy techniczne i konserwację sprzętów
zabawkowych zlokalizowanych na terenie sołectwa 492,80 zł
5. Zakup narzędzi dla OSP Konin – 1 000 zł
6. Zakup ścian namiotowych i grilla ogrodowego dla potrzeb sołectwa Konin – 2 754,20 zł
7. Udoskonalenie terenu rekreacyjnego przy OSP Konin poprzez remont istniejących
chodników - 25 300 zł
8. Zakup umundurowania dla strażaków OSP Konin – 2 507,20 zł

Instrumenty i akcesoria zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Konin
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II.

Mieszkańcy Sołectwa Marianka Rędzińska przeznaczyli swój budżet w wysokości 32
158,40 zł na remonty i zakup niezbędnego wyposażenia dla filii GOK w Mariance
Rędzińskiej.

III.

Mieszkańcy Sołectwa Rędziny - Wyrazów przeznaczyli swój budżet w wysokości
43 634,20 zł na następujące zadania:

1.

Zakup i montaż lampy oświetleniowej wraz ze słupem na ul. Jaskrowskiej – 11 000 zł

2.

Dofinansowanie dla OSP Rędziny z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego
do działalności u umundurowania oraz remonty i naprawy sprzętu – 8 158,55

3.

Dofinansowanie GKS Unia Rędziny na zakup sprzętu i strojów sportowych oraz
infrastruktury boiska klubu – 8 158,55 zł

4.

Dofinansowanie dla UKS Speedway Rędziny na zakup sprzętu i strojów sportowych
oraz poprawę infrastruktury toru – 8 158,55

5.

Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Rędzinach na zakup nut, instrumentów
i akcesoriów, okresowe przeglądy instrumentów muzycznych, strojów oraz organizację
warsztatów – 8 158,55 zł

Instrumenty i akcesoria zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa
Rędziny – Wyrazów
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IV.

Mieszkańcy Sołectwa Rędziny-Osiedle przeznaczyli swój budżet w wysokości
43 634,20 zł na następujące zadania:

1. Wybudowanie drogi wejściowej (wjazdowej) przed osiedlowym placem zabaw - 35 200 zł
2. Dofinansowanie OSP w Rędzinach na zakup sprzętu niezbędnego do działalności jednostki
– 3 500 zł
3. Dofinansowanie na bieżące przeglądy techniczne, konserwację sprzętów zabawkowych
oraz uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw – 1 500 zł
4. Pielęgnacja skwerów w centrum osiedla oraz nawożenie i nasadzenia – 500 zł
5. Wykonanie projektu oraz nadzór budowalny przy doposażeniu placu zabaw dla dzieci –
1 320 zł
6. Zakup i montaż ławek ogrodowych przy osiedlowym placu zabaw – 814,20 zł
7. Zakup zabawek dla dzieci z przedszkola – 800 zł

Droga wjazdowa przed osiedlowym placem zabaw
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V.

Mieszkańcy Sołectwa Kościelec przeznaczyli swój budżet w wysokości 43 634,20 zł
na następujące zadania:

1. Dofinasowanie dla OSP Kościelec na doposażenie budynku OSP w niezbędne
urządzenia oraz uzupełnienie zastawy stołowej na salę OSP – 15 000 zł
2. Dofinansowanie dla klubu Sportowego Lotnik Kościelec na zakup i montaż ogrodzenia
– 15 000 zł
3. Dofinansowanie dla Koła Gospodyń Wiejskich na zakup sprzętu RTV i instrumentów
muzycznych, niezbędnych do realizacji celów statutowych stowarzyszenia –
6 817,10 zł
4. Dofinansowanie dla Koła Emerytów z sołectwa Kościelec – 6 817,10 zł

Zastawa stołowa na salę OSP Kościelec
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VI.

Mieszkańcy Sołectwa Rudniki przeznaczyli swój budżet w wysokości 43 634,20 zł
na następujące zadania:

1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Wodnica, ul. Wojska Polskiego,
ul. Glinianki – 26 634,20
2. Dofinansowanie do Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego w Rudnikach
2021 roku – 2 000 zł
3. Zakup blach do wykonania zadaszenia boksów dla zawodników w parku maszyn UKS
Speedway Rędziny – 2 000 zł
4. Remont – odnowienie masztów na skwerze znajdującym się przy ul. CzęstochowskiejMstowskiej 4 000 zł
5. Renowacja placu zabaw w przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła
II w Rudnikach – 7 500 zł
6. Remont placu zabaw przy OSP w Rudnikach – zakup materiałów do jego wykonania
1 500 zł

Przekazanie roweru ufundowanego z funduszu sołeckiego w ramach Rodzinnego Rajdu
Rowerowego 2021r.
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VII.

Mieszkańcy Sołectwa Rędziny-Kolonia

przeznaczyli swój budżet w wysokości

43 634,20 zł na następujące zadania:
1. Dofinansowanie dla ZSP nr 1 w Rędzinach na zagospodarowanie terenu przy ulicy
szkolnej 7 – doposażenie istniejącego placu zabaw dla najmłodszych poprzez zakup
nowych urządzeń, zabawek, wyrównanie terenu, obsianie trawą pozostałego terenu –
19 000 zł
2. Dofinansowanie dla UKS Speedway Rędziny na zakup części do motocykli żużlowych
oraz niezbędnych do działalności urządzeń – 7 000 zł
3. Dofinansowanie dla OSP w Rędzinach – środki na szkolenie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej oraz doposażenie kuchni w remizie OSP – 7 000 zł
4. Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Rędziny na zakup materiałów
nutowych, zakup i remont instrumentów muzycznych, organizację wyjazdów
warsztatowo- rekreacyjnych – 4 000 zł
5. Promocja gminy Rędziny poprzez wyjazd na teren wybranego województwa w Polsce6 634,20 zł
VIII.

Mieszkańcy Sołectwa Rędziny-Okupniki przeznaczyli swój budżet w wysokości
43 634,20 zł na następujące zadania:
1. Remont ulicy Witosa na odcinku pomiędzy ul. Lipówka a ul. Nową – 40 000 zł
2. Doposażenie Klubu Sportowego UKS Rędziny w sprzęt niezbędny do działalności –
3 634,20

Wyremontowana ulica Witosa na odcinku pomiędzy ulicą Lipówka a ulicą Nową
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10. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na terenie gminy działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Rędzinach,
Rudnikach, Kościelcu oraz Koninie. Dwie jednostki; OSP Kościelec i OSP Rudniki działają
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na utrzymanie ochotniczych straży
pożarnych w 2021 roku przeznaczono z budżetu gminy 211 650, 82 zł. Były to przede
wszystkim wydatki na energię el., gaz, zakup paliwa, naprawy samochodów, przeglądy sprzętu
będącego na wyposażeniu i przeglądy budynków remiz. W rozbiciu na jednostki powyższe
wydatki kształtowały się następująco:
OSP KOŚCIELEC

OSP RUDNIKI

OSP RĘDZINY

OSP KONIN

Zakupy

5 177,98

2 363,35

3 363,26

3 666,67

Remonty, naprawy

10 052,52

1 111,39

1 476

1 968

Energia el.

4 247,53

7 764,82

4 095,25

2 446,92

Gaz

9 621,67

10 851,41

6 393,7

2 076,36

Suma:

29 099,7

22 090,97

15 328,21

10 157,95

W minionym roku udało się zakupić tor ćwiczebny dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Rędzinach. Na ten cel pozyskano z WFOŚ i GW w Katowicach 14 996,00 zł.
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1. OSP w Rędzinach jest najstarszą jednostką na gminie (rok założenia 1917). Druhowie
z Rędzin dysponują strażnicą z garażem na dwa samochody. OSP Rędziny
ma na wyposażeniu samochód ratowniczo-gaśniczy lekki IVECO Daily oraz średni
Mercedes Benz. W 2021 roku jednostka liczyła 29 członków zwyczajnych i 4 honorowych.
Przy OSP Rędziny działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 15 członków. Druhowie
w minionym roku 23 razy wyjeżdżali do pożarów i 51 razy do miejscowych zagrożeń.

2. OSP w Rudnikach zaczęła działalność w 1942 r. Druhowie z Rudnik dysponują strażnicą
z trzema stanowiskami garażowymi. OSP Rudniki ma na wyposażeniu trzy samochody
ratowniczo-gaśnicze: ciężki – IVECO 150, średni - Star 244, lekki Mitsubishi L 200. W 2020
roku jednostka liczyła 32 członków zwyczajnych i 7 honorowych. Druhowie 31 razy
wyjeżdżali do pożarów, 46 razy do miejscowych zagrożeń.
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3. OSP w Kościelcu powstała w 1922 roku. Druhowie z Kościelca dysponują strażnicą z dwoma
stanowiskami garażowymi. OSP Kościelec ma na wyposażeniu samochód ratowniczy
średni Mercedes Atego i ratowniczy lekki Lublin Daweoo. W 2021 roku jednostka liczyła 22
członków zwyczajnych i 14 honorowych. Druhowie w minionym roku 9 razy wyjeżdżali
do pożarów i 40 razy do miejscowych zagrożeń

4. OSP w Koninie powstała w 1946 roku. Druhowie z Konina dysponują strażnicą z jednym
garażem. W 2019 roku dobudowano drugi garaż. OSP Konin ma na wyposażeniu średni
samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244. W 2021 roku jednostka liczyła 20 członków
zwyczajnych i 2 honorowych. Druhowie 2 razy wyjeżdżali do pożarów i 21 razy
do miejscowych zagrożeń.

86

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

11. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc
społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

Zadania z zakresu pomocy społecznej gmina Rędziny realizuje za pomocą Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, a tytułem do przyznania różnych form pomocy są ubóstwo,
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
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karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, klęski żywiołowe
lub ekologiczne.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które
spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej
jednej z wymienionych wyżej okoliczności. Progi dochodowe uprawniające do świadczeń
pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r. są następujące:

1)

w przypadku osób samotnie gospodarujących - kwota 776,00 zł,

2)

w przypadku rodziny - kwota 600,00 zł na osobę w rodzinie.

W 2021 r. najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Rędziny
była długotrwała lub ciężka choroba (79 rodzin), bezrobocie (73 rodziny), niepełnosprawność
(64 rodziny) następnie ubóstwo (50 rodzin) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (41 rodziny)
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Tabela nr 1 Powody przyznania pomocy przez GOPS Rędziny
Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo

50

67

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

15

15

Potrzeba ochrony macierzyństwa

12

60

w tym:
Wielodzietność

5

34

Bezrobocie

73

137

Niepełnosprawność

64

74

Długotrwała lub ciężka choroba

79

99

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

41

101

w tym:

Rodziny niepełne

11

29

Rodziny wielodzietne

5

29

Przemoc w rodzinie

0

0

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

Alkoholizm

20

31

Narkomania

1

2

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

3

7

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

0

0

Zdarzenie losowe

1

1

Sytuacja kryzysowa

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

89

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

11.1

Świadczenia finansowe i niefinansowe

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach oferuje
wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc
społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których
objęci wsparciem nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Do narzędzi, jakimi posługuje się pomoc społeczna, należy przede wszystkim praca
socjalna, różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo.
W 2021 roku pomoc i wsparcie uzyskały:
− 254 osoby – którym przyznano świadczenia pieniężne i niepieniężne
− 23 osoby – którym decyzją przyznano prawo do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
− 363 osoby – które otrzymały paczki żywnościowe

Tabela nr 2 Liczba wniosków, wywiadów oraz decyzji.

Liczba wniosków

587

Liczba przeprowadzonych wywiadów rodzinnych przez pracowników socjalnych

581

Liczba decyzji

616

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
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Tabela nr 3 Rodzaje świadczeń finansowych i niefinansowych przyznanych.

Świadczenie

Liczba osób,
którym przyznano
Liczba
decyzją
świadczeń
świadczenia **

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Zasiłki stałe

61

623

372 010

61

65

Zasiłki okresowe

55

268

96 803

55

91

Zasiłki celowe i w naturze ogółem **

183

X

99 730

120

211

zasiłki specjalne celowe

25

39

9 000

25

42

Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku
W tym: zdarzenia losowego

1

1

2 000,00

1

1

143

300

70 050

79

163

X

151 757

15

16

Zasiłek celowy na żywność
Współfinansowany z rządowego
programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023
Schronienie

14 - Agape + 2
dom samotnej
matki

Posiłek dla dzieci i młodzieży
Współfinansowany z rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

55

4 306

28 022

29

114

W tym: dla dzieci

55

4 306

28 022

29

114

Usługi opiekuńcze ∗

6

2 342

35 001

6

11

Odpłatność gminy za pobyt w domu
pomocy społecznej

13

135

371 930

13

13

Wynagrodzenie należne opiekunowi z
tytułu sprawowania opieki przyznanej przez
Sąd

3

70

29 916

x

x

Sprawienie pogrzebu

0

0

0

0

0

* w kolumnie kwota świadczeń podano koszt usług opiekuńczych na podstawie wydanych
decyzji, nie jest to koszt wynagrodzeń opiekunek.
** każda osoba liczona jest tylko raz, bez względu na liczbę otrzymanych decyzji i rodzaj
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świadczenia.
Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
na podstawie sprawozdań
Dokonując analizy wydatków w porównaniu do roku ubiegłego, należy stwierdzić,
że nastąpiło obniżenie wydatków w realizacji pomocy w formie zasiłków stałych, usług
opiekuńczych. Znaczny wzrost nastąpił w kwestii opłat za pobyt osób w domach pomocy
społecznej, w opłatach za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczowychowawczych (piecza zastępcza) oraz w wypłacie zasiłków celowych i świadczeń
pieniężnych z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Najwyższy wzrost wydatków nastąpił w przypadku opłaty za pobyt w domach pomocy
społecznej. Wydatki Gminy za osoby przebywające w domach pomocy społecznej wzrosły
w porównaniu do roku poprzedniego. Spowodowane to jest wyższymi kosztami utrzymania
mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz zwiększeniem liczby osób w nich
przebywających, o 2 osoby względem roku 2020. Wzrost w przypadku wydatków na pokrycie
kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej związany jest z zasadami ponoszenia opłat
za ich pobyt (w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej wydatki gmin wzrastają z 10% do 30%,
a w trzecim roku do 50%) oraz wzrostem liczby dzieci, za które regulowana była opłata.
Do wzrostu wydatków przyczyniła się także większa ilość dzieci za które pokrywana jest
należność.
11.2 Wsparcie dla rodzin z dziećmi
ŚWIADCZENIA RODZINNE:
W 2021r. zostały wypłacone świadczenia rodzinne wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne
w łącznej kwocie:

3 035 179,36 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

46 270,36 zł.

Liczba świadczeń

9 123,00 zł.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych

466,00 zł.
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Odzyskano 9 918,19 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z tego 3 526,33 zł zostało
zwrócone do budżetu państwa,reszta pomniejszyła wydatki.
Liczba wniosków - 402
Liczba decyzji -

582

w tym 16 decyzji odmownych
Do Samorządowej Komisji Odwoławczej złożono – 12 odwołań
Liczba wniosków przekazanych w celu ustalenia koordynacji – 3

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne w rozbiciu
Liczba osób, którym
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

przyznano

Liczba rodzin

świadczenia
Zasiłki rodzinne z dodatkami

5979

410

271

Zasiłki pielęgnacyjne

2232

211

192

Świadczenia pielęgnacyjne

723

65

61

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

50

50

48

138

21

20

0

0

0

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

489

40

x

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

263

25

x

1

1

1

dziecka
Świadczenia rodzicielskie
Zasiłek dla opiekuna

Za życiem

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach realizuje także zadanie dotyczące
funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2021r., poz. 871 z późn.zm.). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma na celu
dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić
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swoich potrzeb w szczególności dzieciom oraz wspieranie osób znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osób
zobowiązanych do alimentacji.
W 2021 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 204 303,92 zł
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń FA

- 30

Liczba osób uprawnionych/dzieci korzystających ze świadczeń FA

- 45

Szczególnym wsparciem dla rodzin był realizowany przez GOPS w Rędzinach w 2021 roku
program rządowy –"Rodzina 500+" w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci. Program 500+ obejmuje znacznie większą liczbę dzieci niż ustawa o świadczeniach
rodzinnych czy ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+:
W 2021 roku rodzinom zamieszkującym na terenie Gminy Rędziny wypłacono 19 439
świadczeń wychowawczych (500+) dla 1168 rodzin w łącznej wysokości: 9 681 191,77 zł.

Tabela nr 5 Świadczenia wychowawcze
Wyszczególnienie

2021 r.

Liczba dzieci, którym przyznano świadczenie wychowawcze

1 793

Liczba świadczeń

19 439

Liczba rodzin

1 168

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

KARTA DUŻEJ RODZINY:
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych.
Karta przysługuje rodzinom niezależnie od dochodu.
Beneficjenci Karty mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług kulturalnych,
rekreacyjnych, turystycznych, transportowych, edukacyjnych i innych. Karta zapewnia również
zniżki przy zakupie art. spożywczych, kosmetycznych, odzieżowych, dydaktycznych. Obniża
także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.
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Prawo do posiadania Karty przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej
3 dzieci spełnia wymagania tzn. jest:
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się,
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i wydawana
bezpłatnie.
Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia
lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej
(formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa,
zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka.

Tabela nr 6 Karta Dużej Rodziny
Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny

74

Liczba rodzin wielodzietnych w tym:

21

zgłoszenie nowej rodziny

11

dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców

10

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
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11.3 Pozostałe formy pomocy
STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
tej

występuje:

bezrobocie,

niepełnosprawność,

ciężka

lub

długotrwała

choroba,

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać
się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
Tabela nr 7 Stypendium szkolne i zasiłki szkolne
Liczba wniosków o przyznanie stypendium szkolnego pozytywnie załatwionych
Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych

49
18 256,47

Liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego
Liczba wydanych decyzji przyznających pomoc w formie zasiłku szkolnego
Łączna kwota wypłaconych zasiłków szkolnych

0
0
0

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:
Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warunkiem uzyskania
wsparcia w postaci świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 12
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marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Decyzję
potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się po:
a) przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego,
b) stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego,
c) stwierdzeniu braku okoliczności wystąpienia dysproporcji między udokumentowaną
wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba
lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudna sytuację życiową, wykorzystując
własne zasoby majątkowe.
Istnieją dwie możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków
publicznych:
a) na wniosek świadczeniobiorcy,
b) na wniosek świadczeniodawcy, który udziela świadczenia opieki zdrowotnej, złożony

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.
c)

Tabela nr 8 Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych.
Wyszczególnienie

Liczba osób

Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
w tym:

23

liczba kobiet

6

liczba mężczyzn

17

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach realizował następujące
programy:
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019-2021
Przemoc w rodzinie jest jednym z tych zjawisk, które odciskają dotkliwe piętno
na prawidłowym funkcjonowaniu rodzin. Jest to margines życia rodzinnego, a intensywność
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zdarzeń oraz wzrastająca ich częstotliwość mają ogromny wpływ na formowanie się postaw
i kształtowanie nieprawidłowych funkcji wychowawczych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 218 z późn. zm.) Gmina Rędziny podjęła działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny
działa

na

podstawie

porozumień

zawartych

pomiędzy

Wójtem

Gminy

Rędziny

a poszczególnymi członkami Zespołu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach
zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych.
Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na trzy miesiące. W 2021 r. odbyły się 4 spotkania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny, podczas
których realizowano następujące zadania:
1. omawiano sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu,
2. omawiano instrumenty i narzędzia przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. przedstawiano środowiska dotknięte przemocą domową i zapoznawano się z treścią
Niebieskich Kart, podpisując stosowne oświadczenia (NK),
4. powoływano członków grup roboczych,
5. monitorowano sytuację rodzin, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy
oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy,
6. rozpowszechniano informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
tworzył Grupy Robocze, uwzględniając sugestie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2021 roku procedurą Niebieskiej Karty objęto 4 rodziny.
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Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie, były to najczęściej:

-

Interwencja

-

Współpraca z dzielnicowym

-

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów

-

Edukacja zakresie problemu przemocy domowej

-

Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego

-

Współpraca z placówkami prowadzącymi terapie uzależnień

-

Motywowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym dla sprawców
przemocy

-

Dostarczanie wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów bez przemocy

-

Edukacja dotycząca problemu uzależnień od alkoholu

-

Wyjaśnianie działań wynikających z procedury „Niebieskiej Karty”

Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie:

-

Interwencja

-

Monitoring sytuacji w rodzinie

-

Współpraca z dzielnicowym

-

Informowanie o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w lokalnych
instytucjach

-

Poradnictwo psychologiczne

-

Poradnictwo socjalne

Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie:

-

Współpraca z placówkami oświatowymi

-

Współpraca z asystentem rodziny

-

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
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Tabela nr 9 Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania.
Liczba rodzin, w których
występuje zjawisko
przemocy w rodzinie
4

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach (należy podać
liczbę rodzin)
1 raz w roku

od 2 do 5 razy w roku

6 razy w roku i więcej

3

1

0

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

Tabela nr 10 Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Ogółem osoby dotknięte
przemocą w rodzinie

kobiety

mężczyźni

dzieci

3

2

3

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

Tabela nr 11 Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w
rodzinie.
Ogółem osoby podejrzane
o stosowanie przemocy
w rodzinie

Kobiety

Mężczyźni

Osoby niepełnoletnie*

0

4

0

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021
Na terenie Gminy Rędziny zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach.
W 2021 zatrudniony był 1 asystent rodziny, z którego usług korzystało 6 rodzin.

100

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

Tabela nr 12 Działania podejmowane przez asystenta rodziny.
Działania podejmowane przez asystenta rodziny

Liczba rodzin

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną

6

Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

6
5

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

4

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi

5

Wspieranie aktywności społecznej rodzin

6

Motywowanie członków rodzin w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i udzielanie
pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin
Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

5
1
6

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

6

Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

3

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej, gmina właściwa ze względu na zamieszkanie
dziecka, ponosi odpłatność za jego pobyt w pierwszym roku - 10% wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu 30%, w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej 50%. Zgodnie z zapisami ustawy Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rędzinach pokrywał częściowe koszty pobytu dzieci w wyżej wymienionych
formach opieki zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% kosztu pobytu dziecka w pieczy
zastępczej. Na ten cel wydatkowano w roku 2021 łączną kwotę 110 571,96 zł. W 2021 roku
z terenu Gminy Rędziny 7 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, natomiast 9 dzieci
przebywała w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
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i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób
dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób
niepełnosprawnych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki
otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe,
tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
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Tabela nr 13 Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania"
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń (w zł)

143
79
163
300
70 050

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

Tabela nr 14 Pomoc w formie posiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
Wyszczególnienie

Liczba osób korzystających
z posiłku
Liczba posiłków
Koszt posiłków (w zł)

Ogółem

w tym
pozostałe osoby
dzieci do czasu
uczniowie do czasu otrzymujące pomoc
rozpoczęcia nauki
ukończenia szkoły na podstawie art. 7
w szkole
ponadgimnazjalnej ustawy o pomocy
podstawowej
społecznej

55

20

35

x

4306
28 022

1821
10 337

2485
17 685

x
x

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
W stosunku do roku 2019 z uwagi na pandemię Covid-19 (zamknięcie szkół) wzrosła
liczba osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku celowego za zakup posiłku.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Dodatkowe, bardzo istotne wsparcie stanowi Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form
ubóstwa poprzez pomoc żywnościową w formie posiłków lub paczek żywnościowych.
Warunkiem uzyskania pomocy jest trudna sytuacja życiowa oraz dochód, który w 2021 roku
nie mógł przekroczyć 220% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
czyli:
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1. 1 542,20 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2. 1 161,60 zł - dochód na jednego członka w rodzinie.

Tabela nr 15 Liczba osób objętych „Programem operacyjnym pomoc żywnościowa 20142020”
Liczba rodzin

Wyszczególnienie
Liczba rodzin korzystających z POPŻ Podprogram 2020 realizowany w 2021r.

196

Liczba osób

363
osoby, których dochód nie przekroczył 100% kryterium dochodowego

187

osoby, których dochód wyniósł 100% - 200% kryterium dochodowego

176

w tym

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

Tabela nr 16 Liczba osób z podziałem na wiek i płeć
Płeć
Podział na wybrane
grupy docelowe
Liczba osób

Wiek

kobieta

mężczyzna

169

194

Dzieci do 15
lat
91

Osoby
powyżej 65 lat
40

Pozostałe
osoby
232

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem.
Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W jego ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać
termoizolację lub wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną.
Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kołów
węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną,
kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
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Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste
zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.
W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy
obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa
w programie Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu,
stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach
po uprzednim złożeniu wniosku.
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach wydał 41 zaświadczeń
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka
gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.
Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej
w Rędzinach finansowane były z dwóch źródeł: ze środków rządowych przeznaczonych
na zadania zlecone i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2021 roku na realizację poszczególnych
zadań oraz na działalność bieżącą (w szczególności: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie
budynku, materiały biurowe i eksploatacyjne) Ośrodka wydatkował ogółem kwotę:
15 460 179,86 zł w tym:
środki z budżetu Państwa : 13 855 171,62 zł
środki gminy:
środki z projektu:

1 531 277,09 zł
73 731,15 zł
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12. GMINNY OŚRODEK KULTURY
Do zadań Ośrodka Kultury w Rędzinach w zakresie działalności kulturalnej należy między
innymi organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, przedstawień teatralnych, koncertów,
projekcji filmów. W związku z ograniczeniami związanymi z COViD część imprez w pierwszym
półroczu odbyła się online, np. w lutym Koncert Walentynkowy a w marcu z okazji Dnia
Kobiet, w maju i listopadzie w związku z ponowieniem obostrzeń w takiej samej formie został
zrealizowane koncerty piosenek patriotycznych „Niepodległa-Niepokorna.

Spotkanie z Mikołajem
Część przedstawień dla dzieci, np. „Bajkowy przekładaniec” odbyły się w formie
zdalnej, natomiast stacjonarnie zaprezentowano bajkę „Niewidzialny książę” dla wszystkich
chętnych z okazji mikołajek. Odbyło się wtedy także spotkanie z Mikołajem oraz wręczenie
przygotowanych przez GOK paczek.
Wystawy artystyczne: prezentowane są zbiory z kolekcji p. Bożeny Miłoś - edycja
wielkanocna prezentowała karty wielkanocne, a bożonarodzeniowa prezentowała bombki
formówki. Okazy pochodzą z całego świata i na kolejnych wystawach nigdy się nie powtarzają.
Nową formą prezentowanych obrazów były „Obrazy nicią malowane” pani Anny Błaszczyk,
które w październiku i listopadzie zawisły w galerii w korytarzu. W tym czasie można było
podziwiać prace wykonane haftem krzyżykowym. Podczas wakacji ruszyło Kino letnie - nowa
na terenie gminy forma projekcji filmowych, które w czwartkowe wieczory na świeżym
powietrzu skupiały zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców gminy na filmach
familijnych.
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Kino letnie
Było jak w prawdziwym plenerowym kinie nie zabrakło dla wszystkich popcornu.
Na otwartej przestrzeni zorganizowano imprezy dla dzieci, które po okresie izolacji bardzo
chętnie w nich uczestniczyły. Były to Dzień Dziecka – zabawa 1 czerwca dla dzieci z terenu
gminy z dmuchańcem, animacjami, konkursami związanymi z bajkami oraz Pożegnanie wakacji
zorganizowane pod koniec sierpnia przy współpracy z fundacją „Szlachetny gest” jako zabawa
z animacjami dla dzieci z terenu gminy, a dodatkową atrakcję stanowił darmowy dmuchaniec
i cukrowa wata dla wszystkich.
W minionym roku byliśmy współorganizatorami Dożynek Gminnych, które odbyły
się w Kościelcu. Organizowaliśmy wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kościelcu.
Do naszych zadań należało wynajem sceny, prowadzenie dożynek i animacje z dziećmi.

Dożynki Gminne w Kościelcu
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GOK w Rędzinach prowadzi zajęcia i warsztaty artystyczne, koła zainteresowań. Do stale
prowadzonych zajęć rozwijających zainteresowania należą: trzy grupy zaawansowania
w karate oraz dwie grupy uczestników tańca towarzyskiego (spotykają się dwa razy
w tygodniu). Studio Piosenki rozwija pasję wokalną, a grupa teatralna 5xlepsi pasję aktorską,
natomiast zajęcia plastyczne oraz zajęcia z teatrem Kamishibai rozwijają artystycznie.
Co tydzień odbywają się także zajęcia szachowe – (dla osób w każdym wieku), zumba, robótki
ręczne, joga. Codziennie dzieci i młodzież korzystają z sal do gier: x-box, bilard, piłkarzyki.
Specjalną sekcję stanowi grupa modelarska „Rozbitek” przygotowująca się w minionym roku
do międzynarodowych konkursów w Bytomiu i Bielsku -Białej. Niestety te imprezy modelarskie
zostały odwołane. Uczestnicy zajęć brali udział w imprezie w Lublińcu przeznaczonej
dla juniorów i młodzików, na której zdobyli wyróżnienie. W związku z sytuacją pandemiczną
instruktor „Rozbitka” wziął udział w konkursie modelarskim online, w którym zdobył nagrodę.
Zajęcia nadal odbywają się w małych grupach, przestrzegając rygorów sanitarnych.
Oprócz stałych zajęć odbywają się również spotkania w formie warsztatowej
adresowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych: warsztaty plastyczne prowadzone
w czasie wakacji popularyzują stałe zajęcia, a warsztatowa forma służy nabywaniu konkretnych
umiejętności i technik plastycznych, wakacyjne warsztaty modelarskie stanowią formę naboru
do klubu „Rozbitek”, warsztaty Edukido – w edycji wakacyjnej, czyli zajęcia z klockami lego,
warsztaty cosplay przeznaczone dla miłośników filmów i gier chcących zaprojektować
akcesoria ulubionej postaci.
Pod opieką GOK pozostaje zespół śpiewaczy „Kościelanki”. Panie z zespołu mają
zapewnione wsparcie instruktora oraz konsultacje merytoryczne z instytucji specjalizujących
się w kwestiach tradycji. Zespół promuje naszą gminę na przeglądach i konkursach. W roku
2021 uczestniczył w Regionalnym Przeglądzie Pieśni Ludowych „Etnostrada 2021”, na którym
zajął II miejsce. Zespół reprezentował gminę Rędziny na dożynkach powiatowych
w Kłomnicach. Panie co roku

wykonują wieniec dożynkowy. Dla amatorskiego ruchu

artystycznego, rozwoju rękodzieła ludowego na terenie gminy ma znaczenie działalność Klubu
Robótek Ręcznych „Dziergawki” skupiający panie, które kultywują tradycję rękodzieła –
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szydełkowanie. W pierwszym półroczu ze względu na sytuację epidemiologiczną
i bezpieczeństwo uczestniczek – panie w starszym wieku- klub zawiesił działalność, którą
wznowił po wakacjach. W roku 2021 panie wystawiały swoje pracę na dożynkach powiatowych
w Kłomnicach oraz podczas spotkania integracyjnego Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnikach.

Etnostrada 2021
Współpracujemy

z

stowarzyszeniem

„Dar

Serca”

oraz

Kołem

emerytów

Koła

nr 4 stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia od GOK na swoją działalność, współpraca
dotyczy organizacji imprez, np. wakacyjne treningi bocci.
Do zadań statutowych ośrodka kultury należy edukacja kulturalna i wychowanie przez
sztukę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Pandemia
spowodowała, że dotychczasowe formy działań uległy zmianie i ograniczeniu w określonym
czasie. Nadal organizowano konkursy rozwijające świadomość kulturalną dzieci oraz
przybliżające im świat sztuki poprzez różne formy oddziaływań. W nowej formie online odbył
się XXIII Gminny Konkurs Recytatorski – jako eliminacje do konkursu powiatowego XXXIII
Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą "Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży
organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Gminny Konkurs
na kartkę wielkanocną - Gminny Konkurs w formie tradycyjnej odbyła się prezentacja prac
i wręczenie nagród dla uczestników z terenu gminy. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świat
malowany plasteliną” w roku 2021 zeszły się dwie edycje ze względu na sytuację epidemiczną
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„Mój wymarzony prezent” w miesiącu styczniu jako 15 edycja oraz „Kolorowe jarmarki”
w październiku był 16 edycją. Konkurs cieszy się ogromną popularnością, od początku jest
współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Konkurs w październiku
ogłoszono i przeprowadzono w tradycyjnej formie – wpłynęło 450 prac od uczestników
z województwa śląskiego. Powiatowy Konkurs Literacki o tematyce bożonarodzeniowejŚwiąteczna zagadka - prace nadsyłano zarówno pocztą tradycyjną jak i elektroniczną. Gminny
Konkurs na najładniej udekorowaną choinkę – konkurs adresowany do uczniów młodszych
klas wszystkich szkół w gminie, jurorami byli mieszkańcy gminy głosujący w GOK-u
na specjalnych kuponach. Dla zwycięskiej drużyny (klasy) zakupiono bilety do kina – podobną
nagrodę rozlosowano wśród głosujących.

Gminny Konkurs na najładniej udekorowaną choinkę

Uczestniczymy w konkursach organizowanych przez inne instytucje. W minionym roku
we Wręczycy Wielkiej „ Zaczarowany ogród” – Wojewódzki Konkurs plastyczny

nasi

przedstawiciele Julia Polak i Lena Jendrasiak zajęły III miejsce. W konkursie między
powiatowym „Barwy Jesieni na Jurze” Maja Saj zdobyła wyróżnienie.
Gminny Ośrodek Kultury organizuje działania rekreacyjnych w zakresie kultury
fizycznej poprzez prowadzenie sekcji karate, a także egzaminów na kolejne stopnie oraz
organizację i współorganizację imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym. Co roku latem
odbywa się kolejna edycja rajdu rowerowego dla całych rodzin, w tym roku odbył się XIV
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Rodzinny Rajd Rowerowy. Podobnie masowy i ogólnodostępny charakter ma Gminny
Marszobieg Terenowy przeznaczony dla amatorów sportu w poszczególnych kategoriach
dzieci, młodzież, dorośli oraz kategoria Nordick Walking. Impreza odbywa się jesienią
w kamieniołomie Lipówka. W tym roku przeprowadzono rywalizację dla najmłodszych
uczestników Rowerowa Lipówka, w zawodach startowano w kategorii rowerków biegowych,
a starsi uczestnicy na zwykłych rowerach. MotoPoligon Rędziny to nowa propozycja w ofercie
GOK-u. Rywalizacja biegowa z ciekawym torem przeszkód odbyła się na torze Pumptrackowym
Rudnikach i kamieniołomie Lipówka. W trakcie MotoPoligonu odbyła się jazda konkursowa
skierowana do miłośników motocrossów. Udział wzięło ok. 450 osób - zarówno zawodników
w różnych kategoriach wiekowych oraz kibiców. ”. Kolejnym wydarzeniem była wycieczka
rowerowa po sołectwie Konin oraz jego obrzeżach, wraz z rowerzystami CIKLO PTTK z Konina.

Gminny Marszobieg Terenowy

111

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

XIV Rodzinny Rajd Rowerowy

MotoPoligon
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MotoPoligon
Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia pracownika na Orliku i siłowni przy Hali sportowej. Praca
w minionym roku kalendarzowym 2021 wiązała się przede wszystkim z koordynowaniem
wydarzeń na Orliku oraz siłowni przy gminnej hali sportowej. Niewątpliwie dyscypliną
przeważającą wśród użytkowników była piłka nożna. To ona cieszyła się największą
popularnością zarówno w sporcie amatorskim, jak i zawodowym. W zdecydowanej większości
użytkownikami Orlika oraz siłowni byli mężczyźni. Były to grupy zorganizowane oraz kluby
sportowe. Kobiety natomiast użytkowały bieżnię lekkoatletyczną na Orliku, oraz urządzenia
wielostawowe na siłowni. Początek roku 2021 wiązał się z obostrzeniami dotyczących sportu.
W ścisłym reżimie sanitarnym uprawianie sportu amatorskiego, dozwolone było tylko
na świeżym powietrzu. Więcej swobody miały natomiast kluby sportowe. Wraz
z poluzowaniem ograniczeń zorganizowany został wyczekiwany przez wszystkich „Turniej Piłki
Nożnej – Orlik Rędziny 2021”.
Od lat Gminny Ośrodek Kultury organizuje imprezy turystyczne, które cieszą
się ogromną popularnością. W wakacje wszystkie wyjazdy odbyły się w reżimie sanitarnym.
Samochody były przez przewoźnika ozonowane, a wycieczki dotyczyły głównie atrakcji
na wolnym powietrzu lub bez ograniczenia ilości zwiedzających obiekt. Nieodmiennie
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popularnością cieszą się wyjazdy do term w Uniejowie oraz do parku rozrywki w Energylandii.
Dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do Wrocławia: do zoo i aby zwiedzać atrakcje turystyczne miasta
m.in. Ostrów Tumski. Zwiedzaliśmy Sandomierz, Opole, Bielsko - Białą (wyprawa
na Szyndzielnię) oraz wyruszyliśmy z przewodnikiem poznawać kolejne atrakcje Jury (zamki,
skanseny, muzea). Wycieczki adresowane są do wszystkich grup wiekowych, ze względu na ich
różnorodność każdy znajdzie coś dla siebie. Takie spędzanie wolnego czasu to nie tylko
wspaniała rozrywka, ale też doskonały sposób na poznawanie naszej historii i kultury
i zabytków. Wszystkie wyjazdy cieszyły się wysoką frekwencją, w sumie uczestniczyło w nich
ponad 400 osób.
Nakładem Gminnego Ośrodka Kultury- Gminnej Biblioteki – w związku z 800-leciem
gminy Rędziny, które obchodziliśmy w 2020 r. – ukazał się album pt. „Śladami przeszłości.
Inspiracją do podjęcia działań: gromadzenia zdjęć ich selekcja i obróbki materiału
fotograficznego, opatrzenie opisami był jubileusz 800-lecia Rędzin, a forma wymuszona została
stanem pandemii, gdyż i w 2021r. nie można było kontynuować zaplanowanych w związku
z jubileuszem działań. Album- wydany w nakładzie 2 000 egzemplarzy promuje Rędziny,
a poprzez zgromadzone na przestrzeni ostatniego wieku zdjęcia ukazuje rozwój gminy
w obszarze gospodarczym, edukacyjnym, społecznym.
Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się opracowaniem graficznym Kuriera Rędzińskiego
oraz plakatów i ulotek reklamujących lokalne wydarzenia i imprezy. Działalność wydawnicza
GOK-u dotyczy kwartalnika gminnego Kurier Rędziński wydawanego w nakładzie 1 000 egz.,
który informuje o działaniach samorządowych, inwestycjach, wydarzeniach w placówkach
gminnych i oświatowych. GOK prowadzi stronę internetowa oraz administruje stronę
umieszczoną na portalu społecznościowym Facebook.
12.1 Biblioteka
Gminna Biblioteka w Rędzinach działa w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka
Kultury. Biblioteka posiada dwie filie: w Rudnikach i w Kościelcu.
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Biblioteka w liczbach ( Rędziny, Rudniki, Kościelec )
Czytelnicy zarejestrowani (ogółem) -

946

•

Rędziny -

551 czytelników

•

Rudniki -

214 czytelników

•

Kościelec -

181 czytelników

W 2021 r. Bibliotekę w Rędzinach i filie w Rudnikach i Kościelcu odwiedziło łącznie
7015 czytelników
•

Rędziny

4 134

•

Rudniki

1 340

•

Kościelec

1 541

Wypożyczono 14 689 woluminów. Najwięcej literatury pięknej dla dorosłych – 10 317 wol.,
literatury dla dzieci i młodzieży – 3869 wol., natomiast literatury popularnonaukowej – 498
wol. i 5 audiobooków.
Wypożyczenia na zewnątrz ( ogółem ) - 14 689 wol.
•

Rędziny – 7 926

•

Rudniki – 3 118

•

Kościelec – 3 645

W 2021 roku, ze względu na COVID, nieczynna była czytelnia książek i czytelnia internetowa.
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Wszystkie książki były wypożyczane na zewnątrz.
Struktura księgozbioru ( ogółem Rędziny, Rudniki, Kościelec )
•

Ogółem 28 912 woluminów

•

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 10 032

•

Literatura piękna dla dorosłych - 14 342

•

Literatura popularnonaukowa - 4 538

Posiadamy w swoich zbiorach 469 audiobooków, są to pozycje zarówno dla dzieci
jak i dla dorosłych.
Zakupy i inne wpływy zbiorów w 2021 roku:
Ogółem przybyło 1 018 wol. o wartości 25 072,56 zł
Ze środków samorządowych zakupiono 833 wol. na kwotę 20 001,67 zł
Z dotacji MKiDN zakupiono 182 wol. na kwotę 5 000,00 zł
Pozostałe wpływy ( dary, zamiana itp.) - 3 wol. na kwotę 70,89 zł
Biblioteka na bieżąco stara się reagować na potrzeby czytelników - prowadzimy listę
książek, o które pytają czytelnicy. Bierzemy również pod uwagę to jaką popularnością wśród
czytelników cieszy się dany rodzaj literatury lub konkretny autor oraz liczne listy bestselerów
publikowane na portalach czytelniczych.
Znaczną część czytelników Biblioteki stanowią uczniowie, dlatego systematycznie
zaopatrujemy się w nowe lektury, a także odnawiamy księgozbiór lektur, w którym nadal dużo
jest pozycji zniszczonych. Jednak najwięcej wypożyczamy literatury pięknej dla dorosłych,
dlatego też najwięcej jej zakupujemy.
Biblioteka stale współpracuje z przedszkolami i szkołami z terenu gminy. Zawsze mamy
dużą frekwencję na spotkaniach autorskich, konkursach literackich, recytatorskich
i plastycznych. Dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych przychodzą również
na lekcje biblioteczne, wycieczki oraz czytanie bajek.
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Ze względu na obostrzenia związane z Covid w 2021 roku liczba imprez i spotkań była bardzo
ograniczona. Odbyły się tylko 2 lekcje biblioteczne.

W 2021 roku Biblioteka brała udział w kolejnej odsłonie kampanii organizowanej przez Instytut
Książki Mała książka wielki człowiek „Pierwsze czytanki dla przedszkolaka”.
Pracownicy Biblioteki biorą udział w organizacji wszystkich imprez Gminnego Ośrodka Kultury.
W czwartkowe popołudnia odbywają się w Bibliotece spotkania Klubu Robótek
Ręcznych „Dziergawki”. Obecnie w Klubie działa 6 pań.
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13. GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
Gminy Zakład Komunikacyjny w Rędzinach, jako samorządowy zakład budżetowy,
od ponad 30 lat, tj. od sierpnia 1991 roku, zapewnia transport zbiorowy osób. W roku 2021
zadanie to wykonywał za pomocą użytkowanych przez siebie 10 autobusów, tj.:
•

2 autobusy SOLARIS Urbino 10 z 2006 r.,

•

4 autobusy SOLARIS Urbino 10 z 2010 r.,

•

4 autobusy MAN Lion's City A37 Hybrid z 2017 r.

Realizując zadanie polegające na zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców
Gminy Rędziny, w ubiegłym roku pojazdy Gminnego Zakładu Komunikacyjnego pokonały
łącznie na 7 liniach komunikacyjnych 582,7 tyś. kilometrów, dojeżdżając z miejscowości
Karolina, Marianka Rędzińska, Konin oraz Latosówka w Gminie Mstów do Częstochowy.
Ponadto, autobusy Gminnego Zakładu Komunikacyjnego realizowały też kursy na liniach
wewnętrznych na terenie Gminy Rędziny.
GZK

Rędziny,

pomimo

obowiązującego

stanu

epidemicznego

i

obostrzeń

obowiązujących w całym 2021 roku, zachował ciągłość połączeń komunikacyjnych
na obsługiwanych liniach. Utrzymana została zwiększona częstotliwość wykonywania
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czynności porządkowych wewnątrz pojazdów za pomocą specjalistycznych środków, mając
tym samym na celu spełnienie wymagań i zaleceń Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Częstochowie.
W przeciwieństwie do roku 2020, w którym to w okresie świąt Wszystkich Świętych
zamknięto cmentarze, w roku 2021 z dniach 31 październik - 1 listopad, realizowane były kursy
na linii Rędziny - Mstów w ramach dowozu mieszkańców na cmentarze w Gminie Rędziny
i Gminie Mstów.
Przychód własny wypracowany przez Zakład wyniósł 2 098 212,18 zł (minus
amortyzacja bilansowa: 59 597,67 zł i zmniejszenie przychodów wynikające z rozliczeń
międzyokresowych: 1 151,07 zł) z czego przychód ze sprzedaży biletów wraz z dopłatą
do ulg ustawowych wyniósł 1 007 908,95 zł, wobec 853 428,68 zł w roku 2020 (dla porównania
sprzedaż ze sprzedaży biletów w roku 2019: 1 424 501,20 zł). Natomiast uzyskana przez Zakład
dopłata z FRPA (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej) wyniosła 837 828,00 zł. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 1 598 612,88
zł. Koszt całkowity funkcjonowania Zakładu w 2021 roku wyniósł 3 654 006,04 zł (minus
amortyzacja bilansowa: 59 597,67 zł).

Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów zawiera
zestawienie w poniższej tabeli.
UZYSKANE PRZYCHODY w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
Wpływ z opłaty produktowej / olej przepracowany /
Usługi przewozowe
w tym:
Szkoła Podstawowa nr 1 +ZSP
Szkoła Podstawowa w Rudnikach
Szkoła Podstawowa w Kościelcu
GOK
Gmina Rędziny
Usługi przewozowe
bilety miesięczne - sprzedaż z kas fiskalnych
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758,53 zł
55 185,05 zł
Rędziny
Rędziny

987,89 zł
1 844,50 zł
59,50 zł
290,00 zł
52 003,16 zł
1 845 636,54 zł
436 353,36 zł
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bilety jednorazowe - sprzedaż z kas fiskalnych
bilety jednorazowe kierowcy - sprzedaż z kas fiskalnych
bilety jednorazowe punkty sprzedaży
bilety jednorazowe- zakłady pracy
bilety jednorazowe -first data
bilety jednorazowe + miesięczne- dopłata do ulg
bilety jednorazowe + miesięczne- dopłata z FRPA
Usługi koszenia - grupa drogowa
w tym:
Gmina Rędziny
pozostałe
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
/ kary administracyjne za brak biletu /.
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej,
i kosztów upomnień / opłata manipulacyjna /
Odsetki w tym:
odsetki bankowe
odsetki od pasażerów za nieterminowe wpłaty za jazdę bez biletu
pozostałe
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wpływy z różnych dochodów
przychody komornik
wynajem
pue-refundacja kosztów roboty publiczne
pozostałe
Dotacja przedmiotowa z budżetu do wozokm.

7 071,95 zł
327 540,65 zł
93 102,80 zł
2 119,69 zł
1 353,88 zł
140 266,21 zł
837 828,00 zł
89 349,81 zł

418,16 zł
76,65 zł
46,51 zł
295,00 zł
10 495,32 zł
32 023,82 zł
179,12 zł
8 900,00 zł
21 300,00 zł
1 644,70 zł
1 598 612,88 zł

OGÓŁEM UZYSKANE PRZYCHODY:

3 636 076,32 zł

88 949,81 zł
400,00 zł
3 557,21 zł
39,00 zł

PONIESIONE KOSZTY w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników
Nagrody jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
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16 407,25 zł
1 805 506,50 zł
1 772 310,30 zł
33 196,20 zł
135 655,85 zł
330 637,39 zł
37 633,95 zł
7 112,00 zł
3 600,00 zł
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Materiały i wyposażenie w tym:
Paliwo
Części zamienne
pozostałe materiały / oleje, płyny /
pozostałe-samochody osobowe
Środki czystości
Materiały biurowe
Wyposażenie
Pozostałe
Węgiel, olej opałowy
covid
Energia i woda
energia elektryczna
energia cieplna, gaz
woda
Zakup usług remontowych w tym:
Naprawa
Naprawy, konserwacja sprzętu
Naprawy, regeneracja sprzętu
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych w tym:
Opłaty pocztowe i kurierskie
najmy
Przeglądy środków transportowych
Dozór mienia
Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków
Opłata za dozór techniczny
Abonamenty, aktualizacja oprogramowania
Pozostałe koszty
Prowizja za bilety
RODO
Opłata za korzystanie z przystanków
BHP
Opłaty parkingowe
opłaty bankowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki w tym:
pozostałe koszty operacyjne
Opłata środowiskowa
Polisy majątkowe
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824 042,29 zł
645 581,12 zł
95 158,95 zł
15 649,13 zł
2 810,70 zł
6 585,52 zł
4 999,41 zł
6 121,04 zł
31 462,28 zł
15 190,81 zł
483,33 zł
20 523,94 zł
15 692,22 zł
3 096,19 zł
1 735,53 zł
22 290,04 zł
6 392,16 zł
3 668,95 zł
12 228,93 zł
5 639,95 zł
212 563,45 zł
3 917,08 zł
836,88 zł
4 198,11 zł
130 666,34 zł
4 481,47 zł
3 151,39 zł
21 091,79 zł
22 597,13 zł
7 768,61 zł
869,00 zł
10 410,75 zł
2 249,80 zł
75,10 zł
250,00 zł
5 562,81 zł
-zł
44 220,90 zł
10 715,73 zł
2 438,00 zł
1 598,00 zł
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Polisy Taboru
Polisy peugeot scz87699
Polisy opel
Polisy ferguson
Polisy renault scz86988
Polisy peugeot sczls80
pozostałe opłaty
Odpis ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Pozostałe odsetki
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej
wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający 2782,46
Składki na fundusz emerytur pomostowych
podatek dochodowy od osób prawnych
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych
OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY :

24 916,00 zł
505,00 zł
645,00 zł
175,00 zł
2 247,00 zł
837,00 zł
144,17 zł
58 878,12 zł
7 647,00 zł
9 260,00 zł
2 185,30 zł
6 661,68 zł
4 005,00 zł
7 757,62 zł
17 000,12 zł
-zł
9 617,21 zł
3 594 408,37 zł

Pomimo wciąż trwającego spadku przychodów ze sprzedaży biletów (w odniesieniu
do okresu sprzed pandemii), spowodowanego obowiązującym stanem epidemicznym,
a w konsekwencji zmniejszonym ruchem pasażerów oraz zamkniętych w okresie od stycznia
do maja szkół, a tym samym brakiem przemieszczania się uczniów i młodzieży, Gminny Zakład
Komunikacyjny, dzięki otrzymanej dopłaty z FRPA, która pokryła kwotę utraconych
przychodów, zachował ciągłość finansową. Zakład uzyskał również umorzenie części podatku
od nieruchomości z Urzędu Gminy Rędziny. Powyższe, pozwoliło na nieprzerwalne
zapewnienie komunikacji w Gminie w okresie całego ubiegłego roku.
Zakład podejmuje również działania mające na celu pozyskiwanie przychodów z innych źródeł,
a związanych z transportem osób. Jest to między innymi: wynajem powierzchni reklamowej
na tylnej ścianie autobusu - w roku 2021 na 6 autobusach.
Gminny Zakład Komunikacyjny prowadzi sprzedaż biletów miesięcznych w formie
wydruków z kasy fiskalnej oraz jednorazowych w formie papierowej w kasie mieszczącej

122

Raport o stanie Gminy Rędziny za 2021 rok

się w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7. Za bilety przyjmowane są płatności gotówką lub kartą
płatniczą. Bilety jednorazowe papierowe dystrybuowane są również w 9 punktach
handlowych, tj. w 6 punktach na terenie Gminy Rędziny (Kościelec, Rudniki, Marianka
Rędzińska, Rędziny) oraz w 3 punktach na terenie Częstochowy. Ponadto, bilety jednorazowe
będące wydrukiem z kasy fiskalnej można w sposób nieprzerwalny nabyć u kierowcy,
każdorazowo na dany kurs. Z uwagi na panujący stan epidemiczny, kładziony jest nacisk
na zachęcanie pasażerów do nabywania biletów jednorazowych w punktach handlowych,
celem ograniczenia ich sprzedaży przez kierowców. Ponadto, w 4 autobusach MAN Lion’s City
funkcjonują biletomaty mobilne służące do zakupu biletów jednorazowych obsługujących
bezdotykowe płatności kartą. Znajdują się one na wprost drzwi środkowych i umożliwiają
zakup trzech podstawowych nominałów biletów wraz z odpowiadającą im ulgą.
Gminny Zakład Komunikacyjny, zgodnie z obowiązującym statutem, w roku 2021
realizował również zadania związane z wykaszaniem poboczy i rowów wzdłuż dróg gminnych.
Długość poboczy na terenie Gminy Rędziny, które podlegają koszeniu, wynosi ok. 50 km.
Zadanie to realizowane jest za pomocą ciągnika rolniczego wyposażonego w kosiarkę bijakową
zamontowaną na wysięgniku ramiennym.
Ponadto, pracownicy interwencyjni, zatrudnieni przez GZK Rędziny w ramach robót
publicznych, na zlecenie Urzędu Gminy, realizowali usługi koszenia terenów zielonych,
tj. parków, placów zabaw i działek gminnych.
W ramach prac zleconych przez Urząd Gminy, GZK wykonywało również w roku
ubiegłym, prace polegające na naprawie ubytków w nawierzchniach dróg gminnych. Łączna
powierzchnia wykonanych napraw wyniosła 277 m2, a złożyło się na nią 760 sztuk ubytków.
Gminny Zakład Komunikacyjny w ubiegłym roku nałożył 268 szt. Wezwań do zapłaty
za jazdę bez ważnego biletu, za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub za spowodowanie zatrzymania
lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny. Z pośród nich, 5 wezwań
zostało anulowanych. Łączna wartość nałożonych kar wyniosła 38 990,20 zł, z czego udało
się wyegzekwować kwotę 3 825,13 zł, tj. z 35 wystawionych wezwań.
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W siedzibie Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach w roku 2021
wykonywana była również nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne. Liczba osób
skierowanych przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Częstochowie
wykonującego orzeczenia w sprawach karnych, wynosiła 21 osób. Łączna liczba godzin
do odpracowania przez skierowanych wynosiła 3987, z czego odpracowanych przez
skierowanych zostało 1672 godzin. Zakres prac wykonywanych przez osoby skierowane
to przede wszystkim czynności porządkowe wewnątrz i mycie z zewnątrz autobusów oraz
drobne prace gospodarcze na terenie zajezdni GZK Rędziny.
Na zlecenie Urzędu Gminy Rędziny, GZK realizuje również dowóz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Rędziny do szkół i przedszkoli specjalnych
w Częstochowie. W roku 2021 było to łącznie 9 uczniów. Zadanie realizowane było w sposób
ciągły, poza dniami wolnymi od nauki - bez względu na stan epidemii. Dowóz wykonywany
był za pomocą dwóch samochodów osobowych: troje dzieci samochodem Peugeot Partner,
sześcioro dzieci samochodem Renault Trafic (typu "bus"), znajdujących się na stanie GZK
Rędziny.
Liczba osób zatrudnionych na koniec roku wynosiła 30 pracowników, przy czym w ciągu
roku maksymalna liczba pracowników wynosiła 33 osoby.
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