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Przedkładam trzeci Raport o stanie gminy, dotyczący 2020 roku. Znajdą w nim Państwo 

szczegółowe omówienie podjętych przez gminę działań, a także efektów realizacji zadań, leżących 

w kompetencjach samorządu terytorialnego. Z raportu wynika, że zarówno Urząd Gminy Rędziny, 

jak i podlegające mu jednostki organizacyjne, mimo trwającej pandemii COVID-19 i związanych  

z nią ograniczeń oraz niekiedy problemów kadrowych, funkcjonowały w minionym roku sprawnie, 

obsługując mieszkańców i oferując im pomoc zgodnie z obowiązującymi przepisami  

z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji epidemicznej oraz konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa i wszystkich środków ostrożności w trosce o mieszkańców i pracowników Urzędu 

Gminy. 

Niniejsze opracowanie pokazuje, że gmina rozwija się w wielu aspektach. Realizuje kolejne 

niezwykle ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności inwestycje, oraz zaspokaja potrzeby 

wspólnoty lokalnej zwłaszcza związane z edukacją, polityką społeczną, ochroną środowiska, 

transportem publicznym, rekreacją i sportem. Ponadto wcielane w życie są rozwiązania, które 

usprawniają obsługę mieszkańców, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii. To wszystko 

sprawia, że możemy z dumą stwierdzić, że nasza gmina rozwija się w szybkim tempie.  

Z uwagi na wspomnianą już pandemię koronawirusa, 2020 rok był jednym  

z najtrudniejszych w naszej historii. Nie tylko z uwagi na fakt, że wielu z nas musiało zmagać  

się z chorobą, która - jak doskonale wszyscy wiemy – potrafi być śmiertelnie niebezpieczna, ale też 

z powodu kryzysu gospodarczego, będącego następstwem sytuacji epidemicznej i wprowadzonych 

ograniczeń.  

Dochody każdego samorządu, w tym i naszej gminy, opierają się przede wszystkim  

na wpływach z podatków. Niestety w minionym roku mieliśmy ich zdecydowanie mniej  

niż początkowo przewidywaliśmy, ponieważ dotknięte kryzysem firmy nie były w stanie  

ich płacić. Wiele prognoz wskazuje na to, że w 2021 roku będzie podobnie. Szacujemy,  

że wpływy naszej gminy z podatków mogą być niższe nawet o ok. 2 mln zł. W celu choć częściowego 

zrekompensowania tych ubytków, z ekonomicznego punktu widzenia, należałoby podnieść stawki 

podatków i opłat lokalnych na 2021 r. Wspólnie z radnymi Rady Gminy Rędziny postanowiliśmy 

jednak tego nie czynić, żeby jeszcze mocniej nie nadwerężać firmowych  i rodzinnych budżetów.  

Z punktu widzenia samorządu gminy Rędziny 2020 rok miał jednak również swoje 

pozytywne strony. Zakończyliśmy realizację największej inwestycji w historii naszej małej ojczyzny, 

czyli budowę oczyszczalni ścieków w Karolinie. Dzięki temu możemy teraz  

bez przeszkód kanalizować pozostałą część gminy. W 2021 r. nasza sieć kanalizacyjna powiększy się 
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o kolejne odcinki w Kościelcu i Rudnikach m.in. dzięki pozyskanemu przez urząd unijnemu 

dofinansowaniu.  

Końca dobiegła budowa Centrum Usług Społecznościowych, które na początku stycznia 

2021 r. zostało otwarte. To właśnie w tym rozbudowanym obiekcie, po byłym przedszkolu przy ul. 

Wolności, funkcjonuje już Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto, dzięki naszym monitom 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Częstochowie rozpoczęło wymianę starego  

i awaryjnego wodociągu na przy Cmentarnej w Rędzinach. Położenie nowego rurociągu oznacza, że 

będziemy w końcu mogli przystąpić do modernizacji części drogowej, co zamierzamy zrealizować 

w obecnym roku 2021.  

Jesienią zakończyły się również prace przy przebudowie drogi powiatowej biegnącej przez 

Rudniki i Konin, czyli ul. Mstowskiej i Kieleckiej. Inwestycję realizował wprawdzie powiat 

częstochowski, ale przy udziale finansowym naszej gminy. To kolejny przykład owocnej współpracy 

na linii gmina-powiat, która także w przyszłości powinna przynieść mieszkańcom naszej gminy 

korzyści, chociażby w postaci przebudowy ul. Kościuszki.  

Dzięki skutecznym staraniom o środki unijne podejmowanym przez urząd gminy,  

na domach wielu mieszkańców zostały zamontowane instalacje solarne, tym samym dbamy  

o środowisko.  

Urząd Gminy i jednostki organizacyjne realizują swoje zadania z myślą  

o zróżnicowanych potrzebach lokalnej społeczności. Starają się odpowiadać na te, które mają 

kluczowe znaczenie dla bieżącego funkcjonowania naszej gminy i jej mieszkańców  

(np. gospodarka wodno-kanalizacyjna). Jednak wszystkie zgłaszane przez mieszkańców postulaty 

czy problemy są ważne i rozpatrywane. Z uwagi na przyjęty w danym roku budżet,  

ale i obowiązujące przepisy prawa czy wiele innych, zewnętrznych uwarunkowań, samorząd nie jest 

w stanie w krótkim czasie zaspokoić wszystkich potrzeb lokalnej wspólnoty. Niemniej jednak 

staramy się, wspólnie z radą gminy, na bieżąco na płynące z lokalnej społeczności sygnały reagować. 

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zakres podejmowanych działań są środki finansowe. 

Dlatego też staramy się aplikować o dofinansowania wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. 

Dzięki pozyskanemu wsparciu, w czym pracownicy urzędu są skuteczni, możemy realizować 

kosztowne inwestycje, a zaoszczędzone w budżecie pieniądze przeznaczać na kolejne ważne 

zadania.  

Wszystko to służy jednemu podstawowemu celowi, czyli uczynieniu z naszej gminy miejsca, 

o wysokim standardzie życia, z którego nie chce się wyjeżdżać, w którym mieszkańcy innych gmin 
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chcą się osiedlać.  

Za podejmowanie działań, które z każdym rokiem przybliżają nas do tego celu, serdecznie 

dziękuję wszystkim pracownikom urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, radnym oraz 

sołtysom. Dziękuję również pozostałym mieszkańcom, których nie tylko pochwały, ale przede 

wszystkim uwagi motywują mnie i moich współpracowników do jeszcze bardziej wytężonej pracy 

dla dobra naszej małej ojczyzny. 
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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 2020 roku wchodzili: Sekretarz Gminy  

i Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych  

i oświaty - 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: 

- 28 pracowników administracyjnych 

- 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 m.in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu, uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 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.
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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 2020 Rada Gminy Rędziny podjęła 71 uchwał: 

 

Lp. Data Numer uchwały W sprawie 

1. 20.01.2020 120/XX/2020 Zmian w budżecie gminy na 2020r.  

2. 20.01.2020 121/XX/2020 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032 

3. 20.01.2020 122/XX/2020 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r. oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020r. 

4. 28.01.2020 123/XXI/2020 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

gminy Rędziny 

5. 28.01.2020 124/XXI/2020 Zmiany uchwały nr 119/XIX/2019 z dnia 17 grudnia 2019r.  

6. 28.01.2020 125/XXI/2020 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny 

w roku szkolnym 2019/2020 

7. 28.01.2020 126/XXI/2020 Przekształcenia SP im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2       

w Rędzinach poprzez zmianę ich siedziby 

8. 28.01.2020 127/XXI/2020 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 

2020r 

9. 28.01.2020 128/XXI/2020 Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2020 rok 

10. 28.01.2020 129/XXI/2020 Zmiany uchwały nr V/10/2015 Rady Gminy Rędziny                             

w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów użyteczności publicznej będącej własnością 

Gminy Rędziny 

11. 18.02.2020 130/XXII/2020 Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład 
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Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach poprzez 

zmianę jej siedziby 

12. 10.03.2020 131/XXIII/2020 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok 

13. 10.03.2020 132/XXIII/2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny  na 

lata 2020-2032 

14. 10.03.2020 133/XXIII/2020 Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków                     

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

15. 10.03.2020 134/XXIII/2020 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Rędziny w 2020r  

16. 10.03.2020 135/XXIII/2020 Zmiany treści regulaminu określającego procedury                                 

i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania 

polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach                              

i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, 

realizowanych przez osoby fizyczne. 

17. 10.03.2020 136/XXIII/2020 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

gminy Rędziny 

18. 29.04.2020 137/XXIV/2020 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok 

19. 29.04.2020 138/XXIV/2020 Zmiany uchwały Nr 133/XXIII/2020 Rady Gminy Rędziny                     

z dnia 10.03.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

20. 29.04.2020 139/XXIV/2020 Zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym 

21. 29.04.2020 140/XXIV/2020 Zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny                       

z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rędziny 

22. 29.04.2020 141/XXIV/2020 Zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny                      

z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                         

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

23. 29.04.2020 142/XXIV/2020 Określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

24. 29.04.2020 143/XXIV/2020 Wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku przy 

ulicy Mickiewicza 7 w Rędzinach przekazanych w trwały 

zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

w Rędzinach 

25. 29.04.2020 144/XXIV/2020 Zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego                       

w Rędzinach 

26. 30.06.2020 145/XXV/2020 Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach                             

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na 

potrzeby Komisariatu w Kłomnicach 

27. 30.06.2020 146/XXV/2020 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok 

28. 30.06.2020 147/XXV/2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na 

lata 2020-2032 

29. 30.06.2020 148/XXV/2020 Przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza 

Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach poprzez zmianę 

jej siedziby 

30. 30.06.2020 149/XXV/2020 Przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2020-2025 

31. 30.06.2020 150/XXV/2020 Zgody na podwyższenie bonifikaty od opłaty rocznej                            

z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na 

części nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 167/10 

k.m. 9 obręb Kościelec 

32. 28.07.2020 151/XXVI/2020 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok 

33. 28.07.2020 152/XXVI/2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na 

lata 2020-2032 

34. 28.07.2020 153/XXVI/2020 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 

2019r.  

35. 28.07.2020 154/XXVI/2020 Udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania 

36. 28.07.2020 155/XXVI/2020 Udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy Rędziny za 2019 rok 
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37. 28.07.2020 156/XXVI/2020 Zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny                     

z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rędziny 

38. 28.07.2020 157/XXVI/2020 Zmiany Uchwały nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny                       

z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

39. 11.08.2020 158/XXVII/2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na 

lata 2020-2032 

40. 11.08.2020 159/XXVII/2020 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny 

w roku szkolnym 2020/2021 

41. 11.08.2020 160/XXVII/2020 Zmiany Uchwały nr 142/XXIV/2020 Rady Gminy Rędziny                    

z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia górnych 

stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

42. 11.08.2020 161/XXVII/2020 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

43. 29.09.2020 162/XXVIII/2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na 

lata 2020-2032. 

44. 29.09.2020 163/XXVIII/2020 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok 

45. 29.09.2020 164/XXVIII/2020 Zmiany Uchwały Nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 

2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy 

46. 29.09.2020 165/XXVIII/2020 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Kościelec w rejonie lotniska 

47. 29.09.2020 166/XXVIII/2020 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki 

w rejonie kamieniołomu 

48. 29.09.2020 167/XXVIII/2020 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Rędziny 

49. 29.09.2020 168/XXVIII/2020 Podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie 

telekomunikacji 
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50. 24.11.2020 169/XXIX/2020 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok 

51. 24.11.2020 170/XXIX/2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na 

lata 2020-2032 

52. 24.11.2020 171/XXIX/2020 Wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów, 

Marszałków Sejmu i Senatu, Posłów i Senatorów o podjęcie 

działań i rozwiązań legislacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami 

53. 24.11.2020 172/XXIX/2020 Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na 

rok 2021 

54. 24.11.2020 173/XXIX/2020 Określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 

55. 24.11.2020 174/XXIX/2020 Określenia stawek podatku od środków transportowych na 

rok 2021 

56. 3.12.2020 175/XXX/2020 Zmiany Uchwały nr 27/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 

8 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.  

57. 3.12.2020 176/XXX/2020 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok 

58. 22.12.2020 177/XXXI/2020 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok 

59. 22.12.2020 178/XXXI/2020 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na 

lata 2020-2023. 

60. 22.12.2020 179/XXXI/2020 Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego 

tych wydatków 

61. 22.12.2020 180/XXXI/2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 

2021-2032. 

62. 22.12.2020 181/XXXI/2020 Budżetu Gminy Rędziny na 2021 rok 

63. 22.12.2020 182/XXXI/2020 Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego 

Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021. 

64. 22.12.2020 183/XXXI/2020 Wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Rędziny 

65. 22.12.2020 184/XXXI/2020 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 2021. 

66. 22.12.2020 185/XXXI/2020 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021r. 

67. 22.12.2020 186/XXXI/2020 Zmieniająca Uchwałę Nr 167/XXVIII/2020 Rady Gminy 

Rędziny z dnia 29 września 2020r. w sprawie wyrażenia 
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zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Rędziny 

68. 22.12.2020 187/XXXI/2020 Przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rędziny na lata 2021 – 

2026 

69. 22.12.2020 188/XXXI/2020 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

70. 12.01.2021 189/XXXII/2021 Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok 

71. 12.01.2021 190/XXXII/2021 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na 

lata 2021-2032 

 

 

1.3 Zestawienie dokumentów programowych Gminy Rędziny 

 

Lp. Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu 

wprowadzającego 

Czas 

obowiązywania 

1. Lokalny program rewitalizacji dla Gminy 

Rędziny do 2023 roku 

Uchwała Nr 27/LII/ 2018                         

z dnia 8 maja 2018 

Do 2023 r. 

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 

2021 roku 

Uchwała nr 25/XXIII/2016                     

z dnia 29 marca 2016 r. 

2015-2018 

z perspektywą                  

do 2021r. 

3. Plan mobilności dla Gminy Rędziny, w tym: 

Diagnoza Obszarów Strategicznych Plan 

działania 

Analiza Transportu Publicznego w Zakresie 

Oszacowania Liczby Osób korzystających z 

Komunikacji Autobusowej 

Uchwała nr 24/XXIII/2016                      

z dnia 29 marca 2016r. 

Do 2023 r. 

4. Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych Gminy Rędziny na lata 2021-

2027 

Uchwała nr 

196/XXXIII/2021 z dnia 30 

marca 2021r. 

2021-2027 

5. Strategia Rozwoju Gminy Rędziny na lata 

2015- 2020 

Uchwała XIX/108/2015 z dnia 

30 grudnia 2015 r. 

2015-2020 

 

Dokumenty programowe realizowane są na bieżąco.
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2.  DEMOGRAFIA I STATYSTYKI 
 

2.1 Ogólna liczba mieszkańców 

1. Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2020 r. wyniosła 9.644 osób, z czego 4.684 stanowią 

mężczyźni a 4.960 - kobiety. W stosunku do ubiegłego roku liczba mieszkańców kolejny raz 

zmalała, ponieważ na koniec 2019 roku liczebność mieszkańców wynosiła 9.735 osób. 

Liczba mieszkańców wg. stanu na 31 grudnia 2020 r. w podziale na miejscowości kształtuje 

się następująco: 

a) Rędziny: 4.691 osób, w tym; 

Rędziny Kolonia: 1477, Rędziny Wyrazów: 990, Rędziny Okupniki: 1108, Rędziny 

Osiedle: 1116,  

b) Kościelec:  1.727 osób  

c) Rudniki:  1.532 osoby 

d) Konin:   930 osób 

e) Marianka Rędz.:526 osób 

f) Karolina:  176 osób 

g) Madalin:  62 osoby 

2. W2020 roku zmarło 149 mieszkańców gminy, urodziło się 71 nowych obywateli. Dla 

porównania; w 2019 roku odnotowano 132 zgony i 83 urodzeń. 

3. Urząd Stanu Cywilnego w Rędzinach zarejestrował w 2020 roku 40 małżeństw. 

4. W 2020 roku 23 małżeństwa z terenu gminy obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego tzw. 

„Złote Gody”  

 

2.2 Działalność gospodarcza 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, według stanu  

na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 701 podmiotów gospodarczych, dla których głównym 

miejscem wykonywania działalności była Gmina Rędziny, co w porównaniu ze stanem  

z 31.12.2019r. daje wzrost o 22 podmioty gospodarcze, pomimo Covid 19. 

 

Dodatki mieszkaniowe w 2020 r. 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 115  

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 16 539,00 zł. 

 

Dodatki energetyczne w 2020 r. 

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych: 37   

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 411,66 zł.
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2.3 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 (tj. Dz. U. 

2020. poz. 713 z późn. zm.) i była prowadzona zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy 

Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r. przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Rędzinach  

nr 104/XVII/2019 z dnia 26 listopada 2019 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. 

 

Współpraca ta w roku 2020 odbywała się w zakresie: 

 

• „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny” 

 Na zadanie to udzielono dotacji w kwocie 250.000,00 zł: 

a) dla Gminnego Klubu Sportowego „UNIA” Rędziny - 90.000,00 zł  

b) dla Ludowego Klubu Sportowego „LOTNIK” Kościelec -110.000,00 zł  

c) dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” – 10.000,00zł  

d) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Speedway Rędziny - 40.000,00 zł  

Kluby sportowe, które otrzymały dotację realizowały zadania na upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu z następujących dyscyplin - piłka nożna, boccia, piłka siatkowa, mini żużel. 

 

• Organizacji wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii 

letnich 

Na zadanie to udzielono dotacji w kwocie 15.000,00 zł: 

a) dla Klubu Sportowego „CORONA” Rudniki - 8.600,00 zł, dotacja została wykorzystana na 

zorganizowanie 10-dniowego obozu do Brennej, w którym uczestniczyło 36 osób. 

b) dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Rędzinach - 2.900,00 zł, dotacja została wykorzystana 

na zorganizowanie 6-dniowego pobytu w miejscowości Ponik dla 20 osobowej grupy.  

c) dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” - 3.500,00 zł, 

dotacja została wykorzystana na zorganizowanie dla 10 osób 14-dniowego wyjazdu do 

Dziwnówka. 

 

• Wspierania 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” i polegało na zorganizowaniu zajęć gimnastyczno-ruchowych, warsztatów 
artystyczno-manualnych i warsztatów słowno-językowych, a udzielona na ten cel dotacja to   
4.000,00 zł. 
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• Prowadzenie orkiestry dętej z terenu gminy Rędziny 

Na zadanie udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Rędzinach w wysokości  
70.000,00 zł. 
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3. FINANSE GMINY 
 

3.1 Finanse Gminy 

 

Budżet Gminy Rędziny na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr 119/XIX/2019 Rady Gminy 

Rędziny z dnia 17 grudnia 2019 roku.  W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie 52 razy.  

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 - 9, 

jak również zarządzeń Wójta Gminy – 43, na podstawie udzielonego upoważnienia do dokonywania 

zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.  

Na dzień 31 grudnia 2020 dochody budżetowe gminy zostały wykonane w wysokości 52.801.391,44 

zł co stanowi 99,20 % wartości planowanych. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 

48.312.356,66 zł, czyli na poziomie 100,92 % wartości planowanych, a dochody majątkowe  

w wysokości 4.489.034,78 zł czyli na poziomie 83,77 % wartości planowanych. Zrealizowane 

dochody majątkowe w kwocie 4.489.034,78 zł pochodzą z refundacji poniesionych wydatków  

na zadania inwestycyjne ze środków unijnych w kwocie 4.224.514,78 zł oraz ze sprzedaży 

nieruchomości w kwocie 264.520,00 zł. 

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 wykonane zostały w wysokości 53.346.085,01 zł tj. 

na poziomie 92,88 % wartości planowanych. Poziom wykonania wydatków bieżących wyniósł 91,86 

% w wysokości 41.196.957,81 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowany został na 

poziomie 96,51 % w wysokości 12.149.127,20 zł. 

 

Tabela nr 1 Wykonanie budżetu za 2020 rok 

 

Wyszczególnienie 

 

 

 

Plan 

 

 

 

Wykonanie 

 
 DOCHODY OGÓŁEM  53 227 119,14 52 801 391,44 
Dochody bieżące 47 868 552,22 48 312 356,66 
 Dochody majątkowe 

w tym: 
5 358 566,92 4 489 034,78 

dochody ze sprzedaży majątku 264 250,00 264 520,00 

WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 57 437 134,66 53 346 085,01 
 Wydatki bieżące 44 848 408,63 41 196 957,81 
 Wydatki majątkowe 12 588 726,03 12 149 127,20 
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)  -4 210 015,52 -544 693,57 
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Tabela nr 2 Struktura dochodów wg źródeł finansowania: 

 

Lp. Nazwa Wykonanie 

Dochody z budżetu 

1. Subwencja z budżetu państwa    8 434 383,00 

2.  Dotacje celowe 16 819 730,65 

Dochody podatkowe 

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)   9 749 121,00 

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT       629 486,99 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa            7 759,80 

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych    1 078 582,36 

Podatki i opłaty lokalne 

1. Podatek od nieruchomości    8 847 763,26 

2. Podatek od środków transportowych       157 751,00 

3. Podatek rolny       164 143,92 

4. Podatek leśny           4 913,97 

5 Opłata skarbowa          29 200,00 

 

 

Wykonanie budżetu za 2020 rok

Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
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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 
6 747 134,39 

2. Transport i łączność 3 725 221,80 

3. Gospodarka mieszkaniowa 629 885,26 

4. Działalność usługowa 7 392,94 

5. Administracja publiczna 3 322 743,79 

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                        

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
62 298,21 

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 237 631,50 

8. Obsługa długu publicznego 353 710,15 

9. Oświata i wychowanie 13 924 180,52 

10. Ochrona zdrowia 80 044,13 

11. Pomoc społeczna 5 072 002,65 

12. Edukacyjna opieka wychowawcza 492 675,55 

13. Rodzina 13 709 155,03 

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 
3 523 710,16 

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 884 980,12 

16. Kultura fizyczna 573 318,81 

 

Gmina ponosi wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

 

Struktura dochodów

Dochody z budżetu Dochody podatkowe Podatki i opłaty lokalne
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3.2 Wykonanie budżetu wg jednostek organizacyjnych Gminy: 

1. Gminny Zakład Komunikacyjny  

Przychody 3.027.010,70 zł  

Koszty 3.012.683,90 zł  

Zakład poniesione koszty pokrywa z uzyskiwanych przychodów własnych.  W roku 2020 na 

częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Zakładu Komunikacyjnego udzielono dotacji 

z budżetu gminy w kwocie 1.486.470,50 zł. Z budżetu gminy została również udzielona dotacja 

celowa w kwocie 64.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb realizacji 

obowiązku dowozu uczniów niepełnosprawnych. 

 

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Przychody 1.363.397,96 zł 

Koszty 1.283.840,61 zł 

Zakład poniesione koszty pokrywa z uzyskiwanych przychodów własnych.   

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dochody 117.226,72 zł 

Wydatki 15.781 792,16 zł 

Na zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymano 

dotacje celowe w kwocie 13.615.287,99 zł. Pozostała kwota wydatków została dofinansowana 

ze środków własnych gminy. 

 

4. Jednostki oświatowe 

Dochody 271.255,27 zł 

Wydatki 13.818.101,06 zł w tym kwota wydatków w ramach realizowanych projektów  
z udziałem środków unijnych 88.671,93 zł. 

Na realizację zadań oświatowych otrzymano w roku 2020: 

✓ subwencję oświatową w kwocie 8.434.383,00 zł 

✓ dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 328.519,00 zł  

✓ dotację podręcznikową w kwocie 85.606,43 zł. 

Dofinansowanie oświaty z budżetu gminy w roku 2020 wniosło 4.880.920,70 zł. 

 

Na dzień 31.12.2020r.: 

1. należności wyniosły 8.980.961,03 zł, 

2. zobowiązania wyniosły 1.642.843,48 zł, 
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3. stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 8.239.457,99 zł, 

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała w terminach przy zachowaniu 

płynności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych m.in. na oczyszczalnię ścieków zaciągnięto 

zobowiązania, z tytułu których zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 wynosiło 13.257.624,63 zł., 

których część zostanie umorzona po osiągnięciu wskaźników rzeczowych i ekologicznych zapisanych 

w umowie oraz po dokonaniu spłaty co najmniej połowy zobowiązania.  

 

Lp. Instytucja 

finansująca 

Rodzaj                          

i kwota 

zobowiązania 

Rok 

zaciągnięcia 

zobowiązania 

Cel zaciągnięcia 

zobowiązania 

Rok 

spłaty 

1. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska                                  

i Gospodarki Wodnej 

pożyczka 

17 172,00 zł 

2009 Budowa kanalizacji 

sanitarnej oraz 

oczyszczalni ścieków                 

w Gminie Rędziny 

2021 

2 PKO BP SA emisja 

obligacji 

4.900.000,00 zł 

2018 spłata wcześniej 

zaciągniętych 

zobowiązań, 

finansowanie deficytu 

2026 

3. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska                           

i Gospodarki Wodnej 

pożyczka 

8 340 452,63 zł 

2018 Budowa oczyszczalni 

ścieków                              

w Karolinie 

2032 

 

Kwota zadłużenia do dochodów ogółem w roku 2020 stanowi 25,11 %. Zadłużenie                                   

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło w 2020 roku 1374,70 zł. 

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. 
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3.3 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny  

 

Rada Gminy Rędziny uchwalając stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie 

Gminy Rędziny w 2020 r., obniżyła je w stosunku do stawek maksymalnych, ogłaszanych corocznie 

przez Prezesa GUS, jednocześnie podwyższając w stosunku do stawek obowiązujących na terenie 

Gminy w 2019 roku.  

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły  

1.494.842,39 zł. 

 

Skutki ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy Rędziny nr 90/XXX/2016 z dnia 27 

października 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wyniosły 257.052,79 zł. 

 

W odniesieniu do podatku rolnego, Rada Gminy Rędziny obniżyła średnią cenę skupu żyta 

przyjmowaną jako podstawa ustalania podatku rolnego z maksymalnej ogłaszanej przez Prezesa 

GUS w wysokości 58,46 zł za 1 dt do kwoty 44,00 zł za 1 dt. Tym samym stawki podatku rolnego 

obowiązujące na terenie Gminy w 2020 r. nieznacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego  

i wyniosły: 

- 110,00 zł za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym 

- 220,00 zł za 1 ha fizyczny gruntów rolnych. 

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły w 2020 roku 55.059,94 zł. 

 

Na 2020r. 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 2020 r. wyniosła 42,7328 zł za 1 ha lasu. 

 

Wysokość zadłużenia w stosunku do uzyskiwanych dochodów

Zadłużenie Dochody ogółem
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1. Realizacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

Osoby fizyczne  

 

Należności:      6.783.703,87 zł 

Wykonanie ogółem:     2.586.479,75 zł 

w tym wykonanie przez sołtysów:   449.463,70 zł 

 

SOŁECTWO NALEŻNOŚCI WPŁATY OGÓŁEM 

Konin 150.721,34 zł 144.934,85 zł 

Kościelec 4.349.809,99 zł 357.456,61 zł  

Marianka Rędzińska 106.163,81 zł 105.031,70 zł  

Rędziny Kolonia 573.618,99 zł 475.827,23 zł 

Rędziny Okupniki 281.126,63 zł 266.813,97 zł 

Rędziny Wyrazów 275.755,56 zł 263.986,23 zł 

Rudniki 1.021.172,25 zł 947.691,56 zł 

Rędziny Osiedle 25.335,30 zł 24.737,60 zł 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległość podatkowa za 2020 r. wyniosła 4.200.603,93 zł. 

Nadpłata wynosiła 3.379,81 zł. Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 

963.013,50 zł.  

 

Ponadto w roku 2020 podatnicy dokonali zapłaty:  

- odsetek za zwłokę 82.843,69 zł;  

- kosztów upomnień 6.111.41 zł.  

 

W celu uzyskania pozytywnego efektu realizacji podatków w 2020 r. wystawiono 851 sztuk 

upomnień i 119 sztuk administracyjnych tytułów wykonawczych. 

 

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy Rędziny ulg w postaci umorzenia zaległości z tytułu 

podatku od nieruchomości wyniosły w 2020 roku 33.847,00 zł wraz z należnymi odsetkami za 

zwłokę w kwocie 244,00 zł. 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 .  
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Osoby prawne 

 

RODZAJ NALEŻNOŚCI NALEŻNOŚCI WYKONANIE 

podatek od nieruchomości 5.057.473,26 zł 6.423.393,40 zł 

podatek rolny 3.881,00 zł 3.855,00 zł 

podatek leśny 3.093,00 zł 3.093,00 zł 

Razem 5.064.447,26 zł 6.430.341,40 zł 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległość podatkowa za 2020 r. wyniosła 218.936,86 zł. Nadpłata 

podatkowa wyniosła 1.588.210,81 zł. 

 

Podatnicy dokonali zapłaty: 

- odsetek za zwłokę w kwocie 3.638,70 zł; 

- kosztów upomnienia w kwocie 58,00 zł; 

 

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy Rędziny ulg w postaci umorzenia zaległości z tytułu 

podatku od nieruchomości wyniosły w 2020 roku 25.526,00 zł wraz z należnymi odsetkami  

za zwłokę w kwocie 346,00 zł. Ulgi zostały przyznane 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 .  

 

3.4. 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 2020 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.  
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4. INWESTYCJE 
 

Inwestycje oraz projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych. 

 

4.1 Wnioski o dofinansowanie złożone w roku 2020: 

 

Fundusz Inwestycji Lokalnych (100% dofinansowania) 

I nabór: 

 

Nazwa przedsięwzięcia Wartość 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami                               

w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi 

8 330 173,39 zł 

Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Rędzińską a Rudnikami 4 552 273 zł 

Termomodernizacja budynku przedszkola przy ZSP nr 2 w Rędzinach wraz                     

z montażem OZE 

1 729 095 zł 

Przebudowa i budowa drogi gminnej w Rudnikach ul. Wodnica – 638039 S 2 101 723 zł 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koninie o salę gimnastyczną                                           

i zagospodarowanie terenu szkolnego 

2 500 000 zł 

Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez 

zakup nowych autobusów 

9 500 000 zł 

Budowa drogi gminnej w gminie Rędziny – przedłużenie ul. Jana Pawła II                      

w Kościelcu 

3 103 049 zł 

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Koninie 

800 000 zł 

Budowa drogi gminnej od drogi serwisowej autostrady A1 do działki 204,723 1 237 114 zł 

Rewitalizacja stawu w Kościelcu 1 000 000 zł 

Przebudowa drogi gminnej w gminie Rędziny – ul. Szkolna w Koninie 2 000 000 zł 

Budowa boiska z zapleczem sportowym Rudniki, ul. Częstochowska, dz. nr 

973/49, 973/50 obręb Rudniki, Gmina Rędziny, kategoria obiektu 

budowlanego V,XV 

1 987 286 zł 

 

Razem I nabór: 38 840 713,39 zł  
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II nabór: 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

Wartość 

Budowa boiska z zapleczem sportowym Rudniki, ul. Częstochowska, dz. nr 

973/49, 973/50 obręb Rudniki, Gmina Rędziny, kategoria obiektu 

budowlanego V,XV 

1 987 286 zł 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami                             

w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi 

8 330 173 zł 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koninie o salę gimnastyczną                                            

i zagospodarowanie terenu szkolnego 

2 500 000 zł 

 

Razem II nabór:  12 817 459,00 zł 

 

Regionalny Program Operacyjny (85% dofinansowania) 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

Wartość 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach 

na potrzeby aktywizacji społeczno – gospodarczej ludności zamieszkującej 

obszar rewitalizacji Gminy Rędziny 

Dofinansowanie: 

1 179 913,47 zł  

 

Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez 

działalność Centrum Usług Społecznościowych  

Dofinansowanie: 

286 911,97 zł  

 

Razem: 1 466 825,44 zł 

 
Fundusz Dróg Samorządowych (50 - 80% dofinansowania) 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

Wartość 

Remont odcinka ul. Cmentarnej działka 77 km 2 wraz ze zjazdami do 

zabudowanych nieruchomości 

853 718,00 zł 

 

 
Razem: 853 718,00 zł 

 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (100% dofinansowania) 

Nazwa przedsięwzięcia Wartość  

Zdalna Szkoła 

 

Dofinansowanie: 58 154,40 zł 

 

Otrzymano dofinansowanie – zadanie 

zrealizowane 

Zdalna Szkoła + Dofinansowanie:  52 629,24 zł Otrzymano dofinansowanie – zadanie 

zrealizowane 

 
Razem: 110 783,64 zł 
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Zdalna szkoła + 

 
PEFRON Wyrównywanie Różnic Pomiędzy Regionami III – ( do 35% dofinansowania): 

Nazwa przedsięwzięcia Wartość  

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i 

przebudowa istniejących schodów dla budynku 

Urzędu Gminy Rędziny. 

Dofinansowanie : 

38 685,16 zł 

 

Otrzymano 

dofinansowanie – 

zadanie w trakcie 

realizacji 

 

Razem: 38 685,16 zł 

 

 
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa istniejących schodów dla budynku Urzędu 

Gminy Rędziny. Zdjęcie wykonane po realizacji. 

 

Razem wnioski złożone w 2020r.: 54 128 184,63 zł. 
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4.2 Zadania zrealizowane w roku 2020 oraz kontynuowane w roku 2021: 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Procent 

dofinansowania 

Koszty 

kwalifikowalne / 

dofinansowanie 

Źródło udzielonego 

dofinansowania  

Etap 

realizacji 

1. Rozbudowa, przebudowa                     

i adaptacja zdegradowanego 

budynku przy ul. Wolności 

126 wraz z zakupem 

wyposażenia                                                

i zagospodarowaniem 

otoczenia na potrzeby C.U.S. 

– wg   procedury zaprojektuj 

i zbuduj 

85% kosztów 

kwalifikowalnych 

1 980 039,37 zł / 

1 683 033,47 zł 

 

 

Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014 - 2020 

Zakończono 

/ w trakcie 

rozliczenia 

2.  Wykonanie robót 

budowlano-instalacyjnych                      

w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: 

„Dostawa i montaż instalacji 

solarnych w budynkach 

mieszkalnych na terenie 

gminy Rędziny” – wg 

formuły: Zaprojektuj i zbuduj 

85% kosztów 

kwalifikowalnych 

554 950,00 zł / 

471 707,50 zł 

Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego                            

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014 - 2020 

Zakończono 

/ w trakcie 

rozliczenia 

3. Zdalna szkoła 100% kosztów 

kwalifikowalnych 

58 154,40 zł /                 

58 154,40 zł 
Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 2014-

2020 

 

Zakończono 

/ rozliczono 

4. Zdalna szkoła + 100% kosztów 

kwalifikowalnych 

52 629,24 zł /               

52 629,24 zł 
Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 2014-

2020 

 

Zakończono 

/ rozliczono 

5. Wykonanie podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych                               

i przebudowy istniejących 

schodów wejściowych do 

budynku Urzędu Gminy 

Rędziny.    

35% kosztów 

kwalifikowalnych 

148 112,04 zł/ 

38 685,16 zł 

Program 

Wyrównywania 

Różnic Między 

Regionami III, Obszar 

B 

W trakcie 

realizacji 
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6. Edukacja jutra w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

w Gminie Rędziny. 

95 % kosztów 

kwalifikowalnych 

295 525,00 zł / 

265 972,50 zł 

Europejski Fundusz 

Społeczny 

W trakcie 

realizacji 

7. Podniesienie kompetencji 

kluczowych uczniów                             

w Gminie Rędziny. 

95 % kosztów 

kwalifikowalnych 

417 675,00 zł / 

375 907,50 zł 

Europejski Fundusz 

Społeczny 

W trakcie 

realizacji 

8. Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z 

przyłączami w Kościelcu                        

i Rudnikach – etap I oraz 

budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

Karolina 

50,45 % kosztów 

kwalifikowalnych 

7 928 027,67 zł 

/ 3 999 443,69 zł 

Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego                          

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014 - 2020 

W trakcie 

realizacji 

9. Poprawa efektywności 

energetycznej oświetlenia 

zewnętrznego w Gminie 

Rędziny 

85 % kosztów 

kwalifikowalnych 

320 765,71 zł / 

272 650,85 zł 

 

Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego                        

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014 - 2020 

W trakcie 

realizacji 

10. Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej w Gminie 

Rędziny: Gminnego Zakładu 

Komunikacji w Rudnikach 

oraz Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mariance 

Rędzińskiej 

85 % kosztów 

kwalifikowalnych 

284 297,78 zł /  

241 653,11 zł 

 

Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014 - 2020 

W trakcie 

realizacji 
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11. Budowa ogrodzenia terenu 

oczyszczalni ścieków  

0 % 55 561,25 zł Budżet gminy Zakończono 

 

12. Budowa kablowej linii 

oświetlenia ulicznego wzdłuż                               

ul. Ołowianka w 

miejscowości Rędziny 

100 % 51 967,50 zł    Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

30.03.2021r 

13. Montaż lamp 

oświetleniowych wraz ze 

słupami oraz                          

ułożenie kabli z projektem 

budowy linii kablowej 

oświetlenia ulicznego w celu 

doświetlenia odcinka ulicy 

Jaskrowskiej  w Rędzinach 

0 % 20 550,60 zł       Budżet gminy Zakończono 

 

14. Zagospodarowanie terenu 

oraz remont brzegów i skarp 

stawu zlokalizowanego w 

Kościelcu przy ul. Wolności – 

dokumentacja projektowo - 

kosztorysowa 

0 % 14 999,85 zł Budżet gminy Zakończono 

 

15. Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 

dla zadania: 

„Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej przy  

ul. Pocztowej w Rudnikach 

na potrzeby aktywizacji  

społeczno-gospodarczej 

ludności zamieszkującej 

obszar  rewitalizacji Gminy 

Rędziny 

0 % 24 999,75 zł Budżet gminy Zakończono 
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16.  Przebudowa drogi gminnej 

ul. Prostej w Mariance 

Rędzińskiej 6380415S – etap 

I 

45,32 % 1 113 899,06 zł / 

504 880,66 zł 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020 

Zakończono 

 

Razem dofinansowanie: 8 016 676,58 zł 

 

 
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 wraz z zakupem 

wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby C.U.S. – wg procedury zaprojektuj i zbuduj 
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach – etap I oraz budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Karolina, zdjęcia w trakcie realizacji  
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5. INFRASTRUKTURA DROGOWA I OŚWIETLENIE 
 

5.1 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 45,66 km.  

 

Zadania realizowane na infrastrukturze drogowej w 2020 r. obejmowały: 

 

1. W sierpniu 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu organizacji ruchu wraz  

z uzgodnieniami dla wyszczególnionych pozycji zgodnie z poniższym zestawieniem:  

- Kościelec ul. Nowa- ograniczenie tonażu do 3.5 t (wjazd za zgodą zarządcy drogi) + B-36 (chodnik); 

- Kościelec ul. Nowa- obustronne zwężenie jezdni (na początku i końcu ulicy) – szykana; 

- ul. Madalińska – (w pobliżu działki 81/2 oraz działki 

21) – progi;  

- ul. Madalińska ograniczenie tonażu do 10t z włączeniem maszyn rolniczych; 

- znak D-46 Ślepa ulica- ul. Wodnica (proponowana lokalizacja za skrzyżowaniem z ul. Wesołą); 

- Kościelec ul. Jana Pawła II- znak ograniczenie prędkości 40 km/h; 

- miejsce dla osoby niepełnosprawnej Rędziny ul. Mickiewicza 1;  

- miejsce dla osoby niepełnosprawnej Rędziny ul. Mickiewicza 2; 

- miejsce dla osoby niepełnosprawnej Rędziny ul. Mickiewicza 4 przed klatką nr 1 (pierwsze miejsce 

od strony jezdni); 

- miejsce dla osoby niepełnosprawnej Rędziny ul. Broniewskiego 6;  

- ul. Wesoła - lustro vis a vis bramy wyjazdowej z posesji nr 28 B - Rędziny; 

- miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Rędziny -przy drodze 

krajowej; 

- Rędziny ul. Wesoła droga z pierwszeństwem 

względem ul. Okupnickiej i ul. Fabrycznej; 

- ograniczenie prędkości ul. Leśna wjazd do Diamentu i z powrotem 40 km/h oraz próg zwalniający; 

- Rudniki ul. Słoneczna – Ślepa ulica (znak D-46); 

- ul. Bankowa – znak B-36 (chodnik); 

- ul. Witosa – zakaz postoju przy ogródkach działkowych; 

- dodatkowe lustro wyjazd z ul. Fabrycznej na ul. Wesołą lub wymiana obecnego na większe;  

- ul. Ołowianka – progi zwalniające w okolicy nr 72,78,82 i ograniczenie prędkości 40km/h;  
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- zakaz zaśmiecania i poruszania motorem na działce przy ul. Piaskowej;   

- przejście dla pieszych ul. Piaskowa; 

- skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Zakładowej w m. Konin – lustro; 

Nie wszystkie wskazane propozycje znalazły się w dokumentacji ze względów proceduralnych – 

brak uzgodnień z instytucjami je opiniującymi. 

2. Wyrównanie i utwardzenie frezem odcinka ul. Karola Łąckiego w m. Konin. 

3.  Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych 

przy ul. Broniewskiego w Rędzinach. 

4. Wykonanie remontu ul. Cmentarnej, ul. Willowej oraz ul. Wiznera poprzez wyrównanie  

i uzupełnienie ubytków w m. Rędziny. 

5. Wykonanie nowego krawężnika na ławie betonowej przy ul. Mickiewicza w m. Rędziny. 

6. Wykonano remont nawierzchni dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków. 

 

5.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Gmina dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą 

tj. ENERGA-OBRÓT S.A. wybranym w przetargu nieograniczonym na ,,Zakup energii elektrycznej - 

Grupa Zakupowa Nr XII/2017 Voltra”. W umowie zawarto zasady i warunki dostawy energii 

elektrycznej z podziałem na zasilanie dostarczane 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. wg stanu na 15.08.2019r., 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  

dot. oświetlenia 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 2020 r została podpisana umowa na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż 

ulicy Ołowianka w Rędzinach. Zakres prac to wykonanie linii kablowej długości 328mb, 

zamontowanie 7 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED. 

Termin realizacji powyższej inwestycji to marzec 2021r. Ponadto wykonano 110 mb rozbudowy 

linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Jaskrowskiej w Rędzinach, zamontowano 2 szt. słupów 

aluminiowych wraz z oprawami LED. 

 

5.3 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci 

30 września 2020r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Instytutem Pamięci 

Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach  

a Gminą Rędziny określające zasady remontu grobu wojennego kpt. Stanisława Wiznera ps. 

„Huragan” – Rędziny. Powyższy remont został wykonany pod koniec roku w całości ze środków IPN, 

koszt to 8 500,00 zł. 
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W listopadzie 2020r. Gmina Rędziny złożyła wniosek o dofinansowanie remontu  

i konserwacji mogiły zbiorowej 20 ofiar hitlerowskiego terroru znajdującej się na Cmentarzu 

Parafialnym w Rędzinach w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

Groby i cmentarze wojenne w kraju. 
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6. FUNDUSZ SOŁECKI 
 

W 2020 roku po raz kolejny został rozdysponowany fundusz sołecki. Fundusz sołecki  

to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego otoczenia, 

w którym każdy mieszkaniec danego sołectwa może decydować na jaki cel zostaną wydane 

pieniądze stanowiące część budżetu Gminy.  

Kwota do podziału na sołectwa w gminie w 2020 roku wynosiła 313.357, 70 zł. Każde 

sołectwo oprócz Marianki Rędzińskiej dysponowało kwotą: 40.516,90 zł., Marianka miała do 

dyspozycji kwotę: 29.739,40 zł.  

 

6.1  Mieszkańcy Sołectwa Konin przeznaczyli środki na następujące zadania: 

1. Zakup namiotu dla sołectwa; 

2. Dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa należących do 

stowarzyszenia „Dar Serca”; 

3. Doposażenie Orkiestry Dętej w Rędzinach tj. zakup nut, instrumentów i akcesoriów, 

okresowe przeglądy, organizacja warsztatów; 

4. Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Konin; 

5. Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej wraz z wymianą urządzeń zabawowych; 

Z funduszu sołeckiego na 2021 rok (43.634,20 zł.) przewidziano do realizacji następujące 

zadania; zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa, projekt parkingu przy ul. Kościelnej, 

przeglądy techniczne i konserwacja sprzętów na placu zabaw, udoskonalenie terenu 

rekreacyjnego przy OSP Konin (wybrukowanie chodników, montaż urządzeń zabawowych  

i rekreacyjnych), zakup narzędzi dla OSP Konin, dofinansowanie dla Orkiestry Dętej  

w Rędzinach  

 



 RAPORT O STANIE GMINY RĘDZINY ZA 2020 ROK 
 

36 
 

 

 

6.2  Mieszkańcy Sołectwa Marianka Rędzińska przeznaczyli środki w całości na zadanie pn.: 

Rewitalizacja miejsca spotkań kulturalnych (filia GOK w Mariance Rędzińskiej). Budżet na rok 

2021 w kwocie 32 158,40 zł. zaplanowano na dofinansowanie dla filii GOK na remont i zakup 

wyposażenia. 

 

 

 

6.3 Mieszkańcy Sołectwa Rędziny - Wyrazów przeznaczyli środki na następujące zadania:  

1. Montaż lamp oświetleniowych wraz ze słupami przy ul. Jaskrowskiej; 

2. Zakup czterech tablic ogłoszeniowych; 

3. Montaż lampy oświetleniowej przy placu zabaw na ul. Piaskowej; 

4. Dofinansowanie OSP Rędziny; 

5. Dofinansowanie Speedway Rędziny; 

6. Wsparcie Orkiestry Dętej w Rędzinach; 
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Z funduszu sołeckiego na 2021 rok (43.634,20 zł.) przewidziano do realizacji następujące zadania: 

montaż lampy oświetleniowej na ul. Jaskrowskiej, dofinansowanie OSP w Rędzinach, 

dofinansowanie działalności GKS Unia Rędziny, dofinansowanie działalności UKS Speedway Rędziny, 

dofinansowanie Orkiestry Dętej w Rędzinach. 

 

6.4  Mieszkańcy Sołectwa Rędziny-Osiedle przeznaczyli środki na następujące zadania:  

1. Modernizacja podłoża w miejscu stojącego Krzyża Świętego (wymiana podłoża na kostkę 

brukową), renowacja żelaznej barierki; 

2. Zakup dodatkowych zabawowych i rekreacyjnych urządzeń na plac zabaw przy budynku 

GOK; 

3. Zakup drzewek, krzewów i materiałów ozdobnych wraz z usługą zagospodarowania miejsc 

osiedlowych a zwłaszcza terenu w centrum Osiedla przy budynku GOK; 

4. Dofinansowanie OSP Rędziny; 

5. Dofinansowanie na bieżące przeglądy techniczne i konserwację sprzętów zabawowych oraz 

uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy budynku GOK;  
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Z funduszu sołeckiego na 2021 rok (43.634,20 zł.) przewidziano do realizacji następujące 

zadania: wybudowanie drogi wjazdowej przed osiedlowym placem zabaw, zakup i montaż stojaków 

rowerowych, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętów zabawowych, pielęgnacja, nawożenie  

i nasadzenia skwerów, dofinansowanie OSP w Rędzinach. 

 

6.5  Mieszkańcy Sołectwa Kościelec przeznaczyli środki na następujące zadania:  

1. Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu; 

2. Zakup urządzeń służących utrzymaniu boiska klubu sportowego „Lotnik”; 

3. Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w niezbędne wyposażenie; 

4. Zakup sprzętu audiowizualnego dla członków Koła Emerytów z sołectwa Kościelec; 

5. Doposażenie OSP w Kościelcu w niezbędne wyposażenie; 

Z funduszu sołeckiego na 2021 rok (43.634,20 zł.) przewidziano do realizacji następujące zadania: 

dofinansowanie OSP w Kościelcu, zakup i montaż ogrodzenia LKS Lotnik Kościelec, zakup urządzeń 

niezbędnych do realizacji celów statutowych stowarzyszenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, 

dofinansowanie Koła Emerytów. 

 



RAPORT O STANIE GMINY RĘDZINY ZA 2020 ROK 
 

39 
 

 

 

6.6  Mieszkańcy Sołectwa Rudniki przeznaczyli środki na następujące zadania:  

1. Doposażenie orkiestry Dętej w Rędzinach – zakup nut, instrumentów i akcesoriów,

 okresowe przeglądy instrumentów muzycznych, organizacja warsztatów; 

2. Renowacja placu zabaw w przedszkolu ZSP im. Jana Pawła II w Rudnikach; 

3. Zakup artykułów elektrycznych do przyłącza elektrycznego UKS Speedway Rędziny; 

4. Rewitalizacja skweru: skrzyżowanie ul. Częstochowskiej i ul. Mstowskiej (rozbiórka 

 starego chodnika, ułożenie kostki brukowej, ułożenie krawężników, zakup i montaż  

wyświetlacza ledowego) 

5. Zakup stołów i doposażenie kuchni OSP Rudniki; 

 

 

Z funduszu sołeckiego na 2021 rok (43.634,20 zł.) zaplanowano do realizacji następujące 

zadania: wykonanie projektu oświetlenia ul. Wodnica, ul. Wojska Polskiego w kierunku Kościelca, 
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ul. Glinianki; dofinansowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego, remont bandy okalającej tor żużlowy, 

renowacja placu zabaw przy ZSP w Rudnikach, spotkanie wigilijne, wkład do projektu „Inicjatywa 

sołecka” 

 

6.7  Mieszkańcy Sołectwa Rędziny-Kolonia przeznaczyli środki na następujące zadania:  

1. Rewitalizacja terenu wokół ZSP nr 1; 

2. Doposażenie grupy dzieci „Nadęci Agenci z Rędzin” w stroje i instrumenty; 

3. Zakup niezbędnego umundurowania dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej; 

4. Modernizacja polewaczki Uczniowskiego Klubu Sportowego Speedway Rędziny; 

5. Zakup sprzętu sportowego dla Gminnego Klubu Sportowego UNIA Rędziny; 

6. Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZSP nr 1 

 

 

Z funduszu sołeckiego na 2021 rok (43.634,20 zł.) przewidziano do realizacji następujące 

zadania: dofinansowanie dla ZSP nr 1 na zagospodarowanie terenu wokół szkoły, zakup części do 

motocykli żużlowych oraz innych niezbędnych do działalności urządzeń dla UKS Speedway Rędziny, 

dofinansowanie OSP w Rędzinach, dofinansowanie Orkiestry Dętej w Rędzinach, dofinansowanie 

do budowy drogi Witosa-Mstowska, promocja gminy Rędziny poprzez wyjazd do wybranego miejsca 

na terenie Polski. 

 

6.8  Mieszkańcy Sołectwa Rędziny-Okupniki przeznaczyli środki na następujące zadania:  

1. Doposażenie Klubu Sportowego UKS Rędziny w sprzęt niezbędny do działalności; 

2. Zakup i montaż lamp ledowych przy ulicy Wesołej w Rędzinach; 
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3. Wykonanie dokumentacji dla ul. Witosa i ul. Mstowskiej; 

4. Utwardzenie ul. Żabiej 

 

 

 

Z funduszu sołeckiego na 2021 rok (43.634,20 zł.) zaplanowano do realizacji następujące 

zadania: utwardzenie drogi gruntowej od ul. Witosa do ul. Mstowskiej, doposażenie klubu UKS 

Speedway Rędziny. 
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7. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 
7.1 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 31.12.2020 r. wynosi 121,4683 ha i w poszczególnych 

obrębach przedstawia się następująco: 

Obręb 
geodezyjny 

Powierzchnia 
ogólna [ha] 

Grunty pod 
drogami 

[ha] 

Grunty 
zabudowane i 

zurbanizowane 
[ha] 

Grunty 
rolne [ha] 

Grunty 
pozostałe 

[ha]  

Rędziny Kolonia 27,2743 7,2521 6,8672 13,1550 0,0000 

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 32,9541 10,0946 3,0568 19,8027 0,0000 

Kościelec Lotnisko 5,6925 2,7284 0,0000 2,5629 0,4012 

Marianka 
Rędzińska 3,2633 1,0288 0,0834 2,1511 0,0000 

Rędziny Okupniki 6,3702 4,0378 0,9942 1,3382 0,0000 

Rędziny Wyrazów 5,4054 4,2467 0,1620 0,3456 0,6511 

Rudniki 23,9181 9,4784 4,0850 9,6930 0,6617 

Rząsawy Enklawa 0,0640 0,0000 0,0000 0,0640 0,0000 

suma 121,4683 49,9618 17,8245 51,9680 1,7140 

 
Powierzchnia gruntów stanowiących współwłasność Gminy wynosi 3,2327 ha, są to przede 

wszystkim grunty, gdzie udział w prawie własności związany jest z własnością lokali mieszkalnych                 

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. 
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7.2 Obrót nieruchomościami gminnymi 

Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, 

oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem. 

 

7.2.1 Zbycie nieruchomości 

W roku 2020 Gmina Rędziny dokonała sprzedaży 3 działek za łączną kwotę 264 520,00 zł: 

Obręb geodezyjny nr ewid. działki 
Powierzchnia 

działki [ha]  
Kwota sprzedaży 

Rudniki 737/7 0,0367 17 000,00 

Rudniki 737/9 0,1960 143 420,00 

Rudniki 700/1 0,1303 104 100,00 

  suma 0,3630 264 520,00 

W związku decyzją Wojewody Śląskiego nr 4/2020 z dnia 14.04.2020 r. o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn. „Połączenie dróg lokalnych wzdłuż projektowanej autostrady A1 od km 

409+170 do km 416+650 oraz budowa obiektu mostowego na cieku Pijawka w związku z budową 

autostrady A1 koniec obwodnicy Częstochowy  - Tuszyn, odcinek E granica województwa łódzkiego 

– węzeł Rząsawa (bez węzła)” 8 działek gminnych położonych w Kościelcu o łącznej powierzchni 

0.0928 ha z mocy prawa stało się własnością Skarbu Państwa. 

7.2.2 Dzierżawa nieruchomości 

W 2020 r. zawarto 4 umowy dzierżawy na następujące nieruchomości: 

l.p. Obręb  
k.m. nr ewid. 

działki 

Powierzchnia 
dzierżawy 

[m2] 
Okres dzierżawy 

1 Rędziny Okupniki 711/2 6,50 czas nieoznaczony 

2 Konin III  77/1 15,00 3 lata 

3 Marianka Rędzińska 2.66/8 15,00 6 miesięcy 

4 Rudniki 251/5 338,00 1 rok 

suma 374,50  

 

Łącznie w dzierżawę na dzień 31.12.2020 r. oddana była powierzchnia 4,7199 ha. Dochód z tytułu 

dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2020 wyniósł 25 425,50 zł. 
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7.2.3. Najem nieruchomości 

W 2020 roku nie zawarto nowych umów najmu obiektów gminnych, dochód z tytułu 

wszystkich umów najmu obiektów gminnych obowiązujących w analizowanym roku wyniósł  

149 353,22 zł. Ponadto w 2020 r. część (0,0069 ha) działki nr ewid. 1216/3 obręb Rudniki została 

obciążona służebnością gruntową za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1 476,00 zł. 

 

7.2.4. Użytkowanie wieczyste 

W użytkowanie wieczyste oddany był grunt o łącznej powierzchni 8,3545 ha.  

Dochód Gminy z tytułu użytkowania wieczystego w 2020r. wyniósł  

2 490,00 zł. 

 

7.2.5. 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 2020 r. przekazano w trwały zarząd nieruchomość położoną w Kościelcu przy 

ul. Wolności 90 stanowiąca działkę nr ewid. 167/10 k.m. 9 obręb Kościelec w części na rzecz Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu oraz w części na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

i Komunalnej w Rędzinach. 

Dochód Gminy z tytułu trwałego zarządu w roku sprawozdawczym wyniósł: 11 420,51 zł. 
 

7.2.6. Nabycie nieruchomości 

Nabycie nieruchomości odbywa się w drodze umów cywilno-prawnych, jak również w drodze decyzji 

administracyjnych. Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Gmina w 2020 r. nabyła nieodpłatnie 

na własność 66 działek o łącznej powierzchni 4,3812 ha, są to przede wszystkim działki drogowe. 

Szacowana wartość pozyskanych gruntów wynosi 1 869 855,16 zł. 

 

7.2.7. Wypłacone odszkodowania 

W 2020 r. wypłacone zostały odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w obrębie 

Kościelec Lotnisko o łącznej powierzchni 2,2188 ha w kwocie łącznej 502 340,00 zł. 

 

7.2.8. Przedmiotem działalności ZGMIK w Rędzinach jest: 

- zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Rędziny 
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- 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 31.12.2020r. posiadał  

w administrowaniu 33 lokale komunalne o łącznej powierzchni 1324,84 m2. W zasobach 

komunalnych i socjalnych na dzień 31.12.2020r. 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 

- 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 zadłużenie lokatorów wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach 

wynosiło na dzień 31.12.2020r. – 94.871,01 zł.  
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8. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

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 2020 nie zostały opracowane nowe plany 

zagospodarowania przestrzennego i tak jak w roku 2019 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 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. Zgodnie z uchwałą Nr 89/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 października 2016 r. gmina 

przystąpiła do sporządzenia zmiany studium w zakresie dwóch fragmentów znajdujących się na 

terenie lotniska oraz kamieniołomu w Rudnikach. Na początku 2020 zmiana studium została 

wyłożona do publicznego wglądu, zorganizowana została również debata publiczna na temat 

ustaleń zawartych w zmianie studium. Mając na uwadze, iż po uchwaleniu zmiany studium 

konieczne będzie uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego na tych obszarach, 

Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w Rudnikach w rejonie kamieniołomu oraz w Kościelcu w rejonie 

lotniska (uchwały nr 166/XXVIII/2020 i 165/XXVIII/2020 z dnia 29 września 2020 r.).  
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9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

9.1 Stan organizacji i baza lokalowa 

W roku 2020 Gmina Rędziny była organem prowadzącym 4 przedszkola i 5 szkół podstawowych.  

 

Tabele nr 1 Stan organizacji szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021: 

Lp. 
Wyszczególnienie Liczba oddziałów 

Liczba 

uczniów/wychowanków 

1. Szkoły Podstawowe (w tym 1 oddział 0) 49 749 

2. Przedszkola 14 294 

Ogółem: 63 1 043 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba wychowanków 

1. Przedszkole w Rudnikach 3 64 

2. Przedszkole w Kościelcu 3 58 

3. Przedszkole w Rędzinach 4 100 

4. Przedszkole w Rędzinach - Osiedlu 4 72 

Ogółem: 14 294 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa w Rudnikach 10 163 

2. Szkoła Podstawowa w Kościelcu 9 138 

3. 
Szkoła Podstawowa w Rędzinach - 

Osiedlu 

10 

 
 
 
 

127 

4. Szkoła Podstawowa w Rędzinach 11 229 

5. Szkoła Podstawowa w Koninie 8 + 1 (oddział 0) 92 

Ogółem: 48 + 1 (oddział 0) 749 

 

 Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Rędziny funkcjonowały w 7 budynkach 

stanowiących własność gminy Rędziny, które zostały oddane placówkom w trwały zarząd. Stan 

techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać 
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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. 

 

Tabela nr 2 Wydatki poniesione na remonty w placówkach oświatowych gminy Rędziny w 2020r. 

Nazwa placówki wydatki kwota 

Szkoła Podstawowa                      

w Koninie 

- remont pokoju nauczycielskiego   

- remont gabinetu dyrektora   

- montaż wykładziny pcv 4.326,11 

- wykonanie tynku cementowo -wapiennego w 

sali gimnastycznej  

- usługa remontowa  tynkowanie ścian  

- remont oświetlenia wraz z materiałem  

6.000,00 

6.765,00 

4.326,11 

1.970,00 

 

3.030,04 

9.270,77 

Razem 31.361,92 

ZSP 1 Rędziny 

 

Wykonanie podłogi pcv w sali lekcyjnej wraz z 

materiałem 

9.000,00 

ZSP 2 Redziny 

 

Pomalowanie 5 sal lekcyjnych, adaptacja 

świetlicy szkolnej, malowanie i remont podłogi 

w przedszkolu 

8 100,00 

ZSP Rudniki 

 

- remont łazienek chłopców 

- położenie podłogi pcv wraz z materiałem w sali 

lekcyjnej 

40.000,00 

9.800,00 

Razem 49.800,00 

ZSP Kościelec 

 

- remont 2 korytarzy  

- remont łazienki  

- malowanie szatni, drzwi i futryn w szatniach w 

bloku sportowym.  

- remont biblioteki  

58 000 zł (z czego 

9 625 zł z funduszu 

sołeckiego) 

 

Razem placówki  

 

 156 261,92 zł 

 

9.2 Kadra 

Tabele nr 3 Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z arkuszami 

organizacyjnymi szkół oraz aneksami: 

 

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

Kadra pedagogiczna Kadra niepedagogiczna 
1 dyrektor 1 intendent 
23 nauczycieli pełnozatrudnionych 2 kucharki 
3 nauczycieli niepełnozatrudnionych 5 woźnych ( 4 etaty + 0,5 etatu) 
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 1 konserwator 
 1 sekretarka 
 1 księgowa 
Razem 27 nauczycieli 11 pracowników obsługi 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie: 

Kadra pedagogiczna Kadra niepedagogiczna 
1 dyrektor 2 woźne (1 etat + 0,5 etatu) 
12 nauczycieli pełnozatrudnionych 1 konserwator (0,5 etatu) 
12 nauczycieli niepełnozatrudnionych 1 sekretarka (0,5 etatu) 
 1 księgowa (0,17 etatu) 
Razem 25 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 

8 nauczycieli niepełnozatrudnionych 1 pomoc kuchenna (0,5 etatu) 
 5 woźnych ( 4 etaty + 0,5 etatu) 
 1 konserwator 
 1 sekretarka 
 1 księgowa (0,5 etatu) 
Razem 27 nauczycieli 11 pracowników obsługi 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rędzinach: 

Kadra pedagogiczna Kadra niepedagogiczna 
1 dyrektor 1 intendent 
26 nauczycieli pełnozatrudnionych 2 kucharki 
4 nauczycieli niepełnozatrudnionych 1 pomoc kuchenna 
 7 woźnych (6 etatów + 0,5 etatu) 
 2 konserwatorów (1 etat + 0,5 etatu) 
 1 sekretarka 
 1 księgowa (0,5 etatu) 
Razem 31 nauczycieli 15 pracowników obsługi 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rędzinach: 

Kadra pedagogiczna Kadra niepedagogiczna 
1 dyrektor 1 intendent 
26 nauczycieli pełnozatrudnionych 1 kucharka 
7 nauczycieli niepełnozatrudnionych 1 pomoc kuchenna 
 8 woźnych 
 2 konserwatorów (1 etat + 0,5 etatu) 
 1 sekretarka 
 1 księgowa (0,83 etatu) 
Razem 34 nauczycieli 15 pracowników obsługi 
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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 także w roku 

szkolnym 2020/2021 dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Przy 

nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość 

pracy. 

 

9.3 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 2020 r. wyniosły: 47 348,15 zł. Koszty te objęły zwrot kosztów dowozu 

dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 dla 9 rodziców,  

a w roku szkolnym 2020/2021 (wrzesień – grudzień 2020r.) dla 6 rodziców oraz koszty dowozu 3 

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.  

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 2020 z wyszczególnieniem typów 

szkół w których uczniowie pobierali naukę. 
 
Tabela nr 4 Socjalne stypendia szkolne w roku 2020: 
 

Wyszczególnienie Stypendium szkolne 

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 40 

W tym 
odnoszących się do uczniów: szkół podstawowych 23 

gimnazjów 0 

szkół ponadgimnazjalnych 17 

Razem wypłacono 22 088,73 

 

Dodatkowo wypłacono 1 zasiłek szkolny w sierpniu w wysokości 620,00 zł. 
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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 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione 

wydatki z tego tytułu. 

 

Tabela nr 5 Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020: 

 

Liczba 

pracodawców, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu lub 

przyuczenie: 

Liczba decyzji 

odmawiających 

przyznania 

dofinansowania 

Kwota jaką w 2020r. 

przyznano 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia: 

24 mies. 36 mies. 

7 6 0 6 0 51 045,76 zł 

 

Tabele nr 6 Wykaz działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 

2020/2021: 

 

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

 

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Tygodniowy wymiar 

godzin w roku 

szkolnym 2019/2020 

Tygodniowy wymiar 

godzin w roku 

szkolnym 2020/2021 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 7 7 

Zajęcia logopedyczne 4 6 

Zajęcia rewalidacyjne 4 4 

Zajęcia terapii pedagogicznej 1 1 

Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne 1 1 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (świetlica) 30 24 

Nauczyciel wspomagający 20 (1 nauczyciel) 20 (1 nauczyciel) 

Zajęcia o charakterze terapeutycznym - 1 
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Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 2 

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rędzinach: 

 

Forma pomocy psycholgiczno-pedagogicznej Tygodniowy wymiar 

godzin w roku 

szkolnym 2019/2020 

Tygodniowy wymiar 

godzin w roku 

szkolnym 2020/2021 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

 

 

 

2 2 

Zajęcia logopedyczne 5 5 

Zajęcia rewalidacyjne SP 6 6 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze świetlica SP 30 40 

Nauczyciel wspomagający 40 godz. - 2 nauczycieli 

po 20 godzin 

40 godz. - 2 nauczycieli 

po 20 godzin 

 

Zespól Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rędzinach: 

 

Forma pomocy psychologiczno -pedagogicznej Tygodniowy wymiar 

godzin w roku 

szkolnym 2019/2020 

Tygodniowy wymiar 

godzin w roku 

szkolnym 2020/2021 

Zajęcia logopedyczne 10 13 

 
Zajęcia rewalidacyjne 20 12 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - z matematyki 1 1 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (świetlica) 30 22 

Nauczanie indywidualne 10 - 

Nauczyciel wspomagający 

42 godz. (w tym 1 

nauczyciel 20h i 1 

nauczyciel 22h) 

34 

Gimnastyka korekcyjna - 7 

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze j. polski - 2 

Zaj. rozwijające umiejętności komunikacji - 2 
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Szkoła Podstawowa w Koninie: 

 

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Tygodniowy wymiar 

godzin w roku szkolnym 

2019/2020 

Tygodniowy wymiar 

godzin w roku 

szkolnym 2020/2021 

Zajęcia logopedyczne 1 2 

Zajęcia rewalidacyjne 6 6 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 2 3 

Terapia pedagogiczna 1 2 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (świetlica) 20 21,5 

Nauczyciel wspomagający 

24 

(2 nauczycieli po 12 

godz.) 

30,5 

(2 nauczycieli, jeden 

12,5 godziny a drugi 

18 godzin.) 

 

Szkoła Podstawowa w Kościelcu: 

 

Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Tygodniowy wymiar 

godzin w roku szkolnym 

2019/2020 

Tygodniowy wymiar 

godzin w roku 

szkolnym 2020/2021 

 

Zajęcia rewalidacyjne 8 14 
 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia 5 12  

Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne 3 3  

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (świetlica) 23 24  

 

 
Nauczyciel wspomagający --- 20 (1 nauczyciel)  

Zajęcia logopedyczne 4 4  

Zajęcia korekcyjne - kompensacyjne 2 3  

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 8 8  

Zajęcia wyrównawcze 2 4  
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Tabele nr 7 Wykaz zajęć dodatkowych dla wychowanków przedszkoli/oddziału przedszkolnego 

prowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021: 

 

Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kościelcu: 

 

Rok szkolny 2019/2020: 

 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć 
Liczba godz. 

tygodniowo 
Nazwa zajęć Liczba godz. tygodniowo 

- - Zajęcia z rytmiki i tańca 1 godz. 30 min 

 

Rok szkolny 2020/2021: 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć 
Liczba godz. 

tygodniowo 
Nazwa zajęć Liczba godz. tygodniowo 

- - Zajęcia rytmiczno - 

taneczne 
2 godz. 30 min 

 

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach: 

Rok szkolny 2019/2020: 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć 
Liczba godz. 

tygodniowo 
Nazwa zajęć Liczba godz. tygodniowo 

- - „Zajęcia aktywizacji 

ruchowej dla dzieci wg 

programu FIGULINA” 

1 godz. 15 min 

 

Rok szkolny 2020/2021: 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć 
Liczba godz. 

tygodniowo 
Nazwa zajęć Liczba godz. tygodniowo 

- - „Zajęcia aktywizacji 

ruchowej dla dzieci wg 

programu FIGULINA” 

1 godz. 15 min 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY RĘDZINY ZA 2020 ROK 
 

55 
 

Przedszkole im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach: 

 

Rok szkolny 2019/2020: 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć 
Liczba godz. 

tygodniowo 
Nazwa zajęć Liczba godz. tygodniowo 

- - Figulina - zajęcia 

aktywizacji ruchowej 1 godz. 30 min 

- - Junior Active - zajęcia 

sportowe 
1 godz. 30 min 

 

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 

 

Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach: 

 

Rok szkolny 2019/20: 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć Liczba godz. 

tygodniowo 

Nazwa zajęć Liczba godz. tygodniowo 

- - Figulina - zajęcia zumby 1 godz. 15 min 

- - Zajęcia sportowe- 

Akademia sportu 

1 godz. 30 min 

 

Rok szkolny 2020/21: 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć Liczba godz. 

tygodniowo 

Nazwa zajęć Liczba godz. 

tygodniowo 

- - Zajęcia rytmiczno - 

ruchowe 

1 godz. 30 min 
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Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie: 

 

Rok szkolny 2019/2020: 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć Liczba godz. 

tygodniowo 

Nazwa zajęć Liczba godz. tygodniowo 

Zajęcia 

umuzykalniające 

1 godz. Figulina 1 godz. 

- - Robotyka 1 godz. 

 

Rok szkolny 2020/2021: 

Płatne przez rodziców Z dotacji 

Nazwa zajęć Liczba godz. 

tygodniowo 

Nazwa zajęć Liczba godz. tygodniowo 

Rytmika 1 godz. Figulina 2 godz. 

Robotyka 1 godz. - - 

 
9.4 Wyniki szkół - egzamin ósmoklasisty: arkusze standardowe: język polski, matematyka 
 

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Ulica nr 
Liczba      

zdających 

Średnia [%] 

Język polski Matematyka 

1 

SZKOŁA PODSTAWOWA                            

IM.  G. MORCINKA W RĘDZINACH 
Rędziny ul. Szkolna 7 23 65,04 48,09 

2 

SZKOŁA PODSTAWOWA                                 

IM.  M.  KONOPNICKIEJ W KONINIE 
Konin ul. Kielecka 37 15 54,67 45,53 

3 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.                           

JANUSZA KORCZAKA W KOŚCIELCU 
Kościelec ul. Wolności 93 13 60,77 45,38 

4 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.                             

K. PUŁASKIGO W RĘDZINACH         

OSIEDLU 

Rędziny 

ul. 

Działkowiczów 

3 

13 39,08 33,08 

5 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 

RUDNIKACH 
Rudniki ul. Szkolna 11 18 63,78 49,22 
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Wyniki szkół - egzamin ósmoklasisty: arkusze standardowe: język angielski: 

        

       

        

N liczba zdających Poziom podstawowy  

Lp Nazwa szkoły Miejscowość Ulica nr 
J. angielski  

N Śred.[%]  

1. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA 

W RĘDZINACH 
Rędziny ul. Szkolna 7 23 

 

66,70 

 

2. 
SZKOŁA PODSTAWOWA                                                              

IM. M. KONOPNICKIEJ   W KONINIE 
Konin ul. Kielecka 37 15 

 

51,27 

 

3. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA 

KORCZAKA W KOŚCIELCU 
Kościelec ul. Wolności 93 13 

 

58,85 

 

4. 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.                                             

K. PUŁASKIGO W RĘDZINACH OSIEDLU 
Rędziny ul. Działkowiczów 3 13 

 

39,69 

 

5. 
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDNIKACH Rudniki ul. Szkolna 11 18 

 

61,22 

 

 

 

9.5 Fundusze zewnętrzne oraz pozabudżetowe 

Projekty realizowane w szkołach i przedszkolach: 

 

9.5.1 Projekt „Edukacja jutra w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny” 

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach prowadzony jest 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 ( 16 K, 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 jest realizowany od 01.09.2020r. do 

30.06.2021r. 

 

 

 

 



 RAPORT O STANIE GMINY RĘDZINY ZA 2020 ROK 
 

58 
 

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.) 

 

Łączny koszt projektu w roku 2020 to: 205 521,00 zł, a w roku 2021 przewidziany koszt to: 

90 004,00 zł. Cały koszt projektu to : 295 525,00 zł, w tym dofinansowanie 265 972,50 zł. Wkład 

własny realizowany jest wkładem rzeczowym poprzez rozliczanie kosztów wynajmu sali. 

 

9.5.2 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 2020/21 prowadzony jest szereg zajęć w 95% 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zajęcia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2  

w Rędzinach objętych jest 135 uczniów ( 69 dz., 66 chł.) w tym zniwelowanie deficytu u 8 ucz ( 6 dz., 

2 chł.) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 68% nauczycieli, tj. 13 osób ( 12 K, 1M), oraz 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie gdzie objętych jest 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 odbywają się w grupach do 10 osób. 

Łącznie w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny” 

zajęciami objętych jest łącznie 220 uczniów oraz 12 uczniów ( 8 dz., 4 chł.) ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz zaplanowano wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, tj. 22 osób ( 20 K, 

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 zakładki osobiste wraz z tabliczkami 

magnetycznymi, tablice do techniki pamięciowej, materiały plastyczne, zestawy do eksperymentów, 

spirale pamięci wraz z tablicami magnetycznymi oraz materiały dla dzieci na zajęcia kompetencji 

kluczowych oraz materiały plastyczne. Projekt jest realizowany od 01.12.2020 r. do 30.06.2021 r. 
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- w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach: 

 

Lp. Nazwa zajęć 

1 Zajęcia logopedyczne, 3 gr x 64 h zaj. ( 1 gr x max. 8 ucz, w tym 6 dz., 2 chł.) 

 
2 

Zajęcia z chemii metodą eksperymentu, 4 gr x 87,5 h zaj. ( 1 gr x max. 8 ucz, w tym 3 dz.,                   

5 chł.) 

 

3 
Zajęcia z geografii metodą eksperymentu, 8 gr x 43 h zaj. ( 1 gr x max. 8 ucz, w tym 4 dz.,                            

4 chł.) 

 

4 Zajęcia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

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. Nazwa zajęć 

 

 

 

1 
Zajęcia logopedyczne, 1 gr x 64 h zaj. ( 1 gr x 4 ucz, w tym 2 dz., 2 chł.) 

 

2 
Zajęcia z chemii metodą eksperymentu, 4 gr x 87,5 h zaj. ( 1 gr x max. 8 ucz, w tym 3 dz., 5 

chł.) 

 

3 
Zajęcia z geografii metodą eksperymentu, 8 gr x 43 h zaj. ( 1 gr x max. 8 ucz, w tym 4 dz., 4 

chł.) 

 

4 Zajęcia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

uczniów, 9 gr x 56 h zaj. (1 gr. max 10 uczniów) 

 

Łącznie ilość dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach ww. projektu: 

 220 uczniów (w tym 111 dz., 109 chł. ) 

Łączny koszt projektu w roku 2020 to: 258 375,00 zł, a w roku 2021 przewidywany koszt to:   

159 300,00 zł.  

Cały koszt projektu to: 417 675,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 375 907,50 zł. Wkład 

własny realizowany jest wkładem rzeczowym poprzez rozliczanie kosztów wynajmu sali. 

 

9.5.3 Projekt „Zdalna szkoła” 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 

I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, 

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej Gmina Rędziny aplikowała o środki finansowe na zakup laptopów wraz  
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z oprogramowaniem oraz myszami. 

W ramach projektu, po uzyskaniu dofinansowania zakupiono 20 laptopów wraz  

z wyposażeniem, które zostały przekazane do szkół podstawowych (po 4 sz. na każdą placówkę). 

 

Łączny koszt projektu w roku 2020 to: 58 154,40 zł. (100% dofinansowania) 

 

9.5.4 Projekt „Zdalna szkoła +” (II nabór) 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 

I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, 

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej Gmina Rędziny aplikowała o środki finansowe na zakup laptopów wraz  

z oprogramowaniem oraz myszami. 

W ramach projektu, po uzyskaniu dofinansowania zakupiono 19 laptopów wraz  

z wyposażeniem, które zostały przekazane do szkół podstawowych (5 dla ZSP w Kościelcu, po 4 

dla ZSP Rudniki, ZSP nr 1 i ZSP nr 2 oraz 2 szt. dla SP Konin). 

 

Łączny koszt projektu w roku 2020 to: 52 629,24 zł. (100% dofinansowania) 

 

9.5.5 Projekt „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja  

Do udziału w projekcie zakwalifikowały się cztery przedszkola z terenu Gminy Rędziny. 

Przedszkola otrzymały po 2 oczyszczacze na placówkę wraz z materiałami edukacyjnymi dla 

wychowanków. Gmina nie poniosła żadnych kosztów. 

 

9.5.6 Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części 

subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych 

dla Szkoły Podstawowej w Koninie. W tym naborze istniało ograniczenie do złożenia tylko 

wniosku na jedną szkołę. Środki te zostały przyznane i szkoła otrzymała na wyposażenie oraz 

zakup pomocy dydaktycznych dodatkowe środki w wysokości 75 000,00 zł. W ramach projektu 

doposażono: 

 

Pracownię biologiczną:  

- laptop HP 250G7 15,6"FHD/i3-8130U/8GB/256GB  3szt, mikroskop Lavenhuk 3szt, preparaty 

mikroskopowe anatomia A'30, preparaty mikroskopowe zoologia A'30, preparaty mikroskopowe 

botanika A'30, 

 

Pracownię geograficzną: 

- monitor interaktywny Smart SBID-MX265, laptop HPI5S 16GB/512SSD W10, teleskopy 

Levenhuk 2szt 
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Pracownię chemiczną: 

- laptop HP 250G7 15,6"FHD/i3-8130U/8GB/256GB 2szt, Próbka szklana 16/180, Zlewki niska 

150ml szklana,Zlewki niska 100ml,Zlewki niska 500ml,Kolby kulista 250ml,Kolby kulista 

500ml,Kolby stożkowa 300ml, Palnik szklany 120ml, Siatka z krążkiem ceramicznym, Trójnóg 

okrągły 150ml, Uchwyt drewniany do probówek, Szkiełko zegarowe 60mm, Szalka petriego 

120ml, Kwas solny 31-38% 1l, Tlenek wapnia 500g, Tlenek magnezu czda 100g, Magnez 

metaliczny-wstążki, Jod 50g, Siarczan miedzi CZDA 100g 5H2O, Azotan srebar 100g, Kwas 

stearynowy 100g, Kwas benzoesowy 100g, Gliceryna 500ml, Papierki wskaźnikowe ph 0-12, 

Fenoloftaleina 10g, Oranż metylowy 10g 

 

Pracownię fizyczną 

- laptop HP 250G7 15,6"FHD/i3-8130U/8GB/256GB,  Bezprzewodowy 3-osiowy czujnik pola, 

agnetycznego, Bezprzewodowy czujnik dźwięku, Bezprzewodowy czujnik ruchu, 

Bezprzewodowy czujnik temperatury 2szt, Bezprzewodowy czujnik tlenu, Bezprzewodowy 

czujnik tlenu rozpuszczonego, Bezprzewodowy moduł generatora sygnału, Czujnik natężenia 

światła, Pasco bezprzewodowy czujnik siły   2szt, Moduł obwodu prądu stałego, Czujnik ciśnienia 

absolutnego, Osłona wodoodporna do czujnika CO2, Sonda ph do powierzchni płaskich, 

Bezprzewodowy czujnik tetna wysiłkowego, Bezprzewodowy czujnik CO2, Bezprzewodowa 

stacja pogody  z GPS, Standard cart metal track,zestaw z akcesoriami, Akcesorium do stacji 

pogody, Bezprzewodowy moduł amperomierza, Bezprzewodowy czujnik pH, Bezprzewodowy 

czujnik napięcia, Sparkvue licencja 

 
 

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 w Kościelcu 

 

 

 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach
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10. POMOC SPOŁECZNA I RODZINNA 
 

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. 

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 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 są następujące: 

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących - kwota 701,00 zł, 

2) w przypadku rodziny - kwota 528,00 zł na osobę w rodzinie. 

 

W 2020r. najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Rędziny była 

długotrwała lub ciężka choroba (78 rodzin), niepełnosprawność (69 rodzin), bezradność                                     

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (63 rodziny)                  

i bezrobocie (61 rodzin). 

 

Tabela nr 1 Powody przyznania pomocy przez GOPS Rędziny 

 

 
Liczba rodzin 

Liczba osób                     

w rodzinach 

Ubóstwo 50 66 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 11 11 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 14 66 

 



RAPORT O STANIE GMINY RĘDZINY ZA 2020 ROK 
 

65 
 

w tym: 

Wielodzietność 
4 29 

Bezrobocie 61 123 

Niepełnosprawność 69 90 

Długotrwała lub ciężka choroba 78 95 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 
63 157 

w tym: Rodziny niepełne 10 25 

Rodziny wielodzietne 4 27 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 14 25 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 
3 4 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
0 0 

Zdarzenie losowe 4 11 

Sytuacja kryzysowa 1 4 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

 

1) Świadczenia finansowe i niefinansowe 

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.                                  

z 2020r., poz. 1876 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. 

Pomoc i wsparcie w gminie Rędziny z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 519 osób.  

W stosunku do 2019 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się  

o 30 osób.  

− 277 osoby – którym przyznano świadczenia pieniężne i niepieniężne 

− 26 osób – którym decyzją przyznano prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych 

− 341 osób – którzy otrzymali paczki żywnościowe 

− 107 osób – na rzecz których świadczona była wyłącznie praca socjalna 
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Tabela nr 2 Liczba wniosków, wywiadów oraz decyzji: 

 

Liczba wniosków 595 

Liczba przeprowadzonych wywiadów rodzinnych przez pracowników socjalnych 628 

Liczba decyzji 596 

 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3 Rodzaje świadczeń finansowych i niefinansowych przyznanych: 

 

Świadczenie 

Liczba osób, 

którym                 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

** 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Zasiłki stałe 68 686 407.524,87 68 74 

Zasiłki okresowe 52 251 96.179,83 52 111 

Zasiłki celowe i w naturze ogółem ** 

 
200 X 106.590 128 240 

W tym: 

zasiłki specjalne celowe 33 58 11420 33 59 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego 

3 3 5.000,00 3 7 

Zasiłek celowy na żywność 

Współfinansowany z  rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

 

91 411 76.210 89 181 

Schronienie 13 X 155.180,65 13 13 

Posiłek dla dzieci i młodzieży   

Współfinansowany z  rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

  

58 3585 17.141,12 26 112 

W tym:  dla dzieci 58 3585 17.141,12 26 112 

Usługi opiekuńcze ∗ 9 5546 113.505 9 14 

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy 

społecznej 
11 108 277.097,09 11 11 
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Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznanej przez Sąd 
3 78 29.792,00 x x 

Sprawienie pogrzebu 2 2 6.168,00 1 1 

* 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 

świadczenia. 

 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach na podstawie 

sprawozdań 

 

Dokonując analizy wydatków w porównaniu do roku ubiegłego, należy stwierdzić, że nastąpił 

wzrost wydatków w realizacji pomocy w formie zasiłków stałych, usług opiekuńczych, w opłatach  

za pobyt w domach pomocy społecznej, w opłatach za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  

i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (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 schronienie, pobyt w domach 

pomocy społecznej i kosztach usług opiekuńczych. 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. Do wzrostu kwoty za 

usługi opiekuńcze przyczynił się wzrost stawki za jedną godzinę świadczonych usług, również wzrost 

liczby osób, na rzecz których świadczone były usługi oraz większa liczba godzin. 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.  

Wzrosły wydatki na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń pieniężnych na zakup żywności  

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało więcej osób 

(dzieci z powodu zamknięcia szkół).  

 

2) Wsparcie dla rodzin z dziećmi 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE: 

 

W 2020r. zostały wypłacone świadczenia rodzinne wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne  

w łącznej kwocie - 2 960 366,07 zł. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne  - 50.911,56 

Liczba świadczeń - 10.415,00 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych- 598 

Odzyskano 18,236,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z tego 8.048,00 zł zostało 

zwrócone do budżetu państwa,reszta pomniejszyła wydatki.  
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Liczba wniosków - 467 

Liczba decyzji - 744 

 

w tym 20 decyzji odmownych 

Do Samorządowej Komisji Odwoławczej złożono - 18 odwołań 

 

Liczba wniosków przekazanych w celu ustalenia koordynacji - 7 

Liczba zapytań o koordynację  - 2 

 

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne w rozbiciu 

 

Rodzaj świadczenia Liczba 

świadczeń 

Liczba osób którym 

przyznano 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 6564 488 271  

Zasiłki pielęgnacyjne 2138 201 192  

Świadczenia pielęgnacyjne 696 62 61  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 49 49 48  

Świadczenia rodzicielskie 160 25 25  

Zasiłek dla opiekuna  0 0 0  

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe  493 40 x  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 314 28 x  

Za życiem  1 1 1  

 

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 2020r., poz. 808  

z późn.zm.). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma na celu dostarczenie środków utrzymania 

osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić 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 2020 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 219.654,67 zł 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń FA - 35 

Liczba osób uprawnionych/dzieci korzystających ze świadczeń FA - 53 

 

Szczególnym wsparciem dla rodzin są realizowane przez GOPS w Rędzinach programy 

rządowe –"Rodzina 500+" w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 

"Dobry start" (300+).   

Programy 500+ i 300+, obejmują znacznie większą liczbę dzieci niż ustawa o świadczeniach 

rodzinnych czy ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
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ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+: 

W 2020 roku rodzinom zamieszkującym na terenie Gminy Rędziny wypłacono 19.753 

świadczeń wychowawczych (500+) dla 1.116rodzin w łącznej wysokości: 9.828.502,33 zł. 

 

Tabela nr 5 Świadczenia wychowawcze 

 

 2020 r. 

Liczba dzieci, którym przyznano świadczenie wychowawcze 1 756 

Liczba świadczeń 19753 

Liczba rodzin 1 116 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”: 

Świadczenie „Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny.  

Na wypłatę świadczenia dobry start w 2020 r.  wydano kwotę: 340.800,00 zł. dla 1 136 dzieci. 

 

Tabela nr 6 Informacje uzupełniające o realizacji świadczenia dobry start 

 

Liczba świadczeń „Dobry Strat” przyznanych                          

w 2020 roku 

Liczba świadczeń „Dobry Strat” wypłaconych 

w 2020 roku 

1 136 1 136 

 

Tabela nr 7 

 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

roczne 

1. 
Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu 
właściwego, w tym: 

849 

2. 
Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu 
właściwego za pomocą systemu teleinformatycznego, z tego: 

633 

2.1. 
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (tzw. Emp@tia) (§ 13 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia) 

61 

2.2. 
- systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną (§ 13 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia) 

553 

2.3. - udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ｧ13 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia) 

19 

3. 
Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu 
właściwego w formie papierowej 

216 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 
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Tabela nr 8 Informacje o przyczynie wypłacenia świadczenia dobry start 

 

L.p. 
Wyszczególnienie 

 

Wykonanie 

roczne 

1. 
Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start 

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, z tego: 
1 136 

1.1. - w szkole podstawowej 748 

1.2. - w szkole ponadpodstawowej 244 

1.3. - w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej 138 

1.4. - w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki 4 

1.5. - w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 0 

1.6. - w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 0 

1.7. - w specjalnym ośrodku wychowawczym 0 

1.8. - w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 1 

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. 

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.  
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Tabela nr 9 Karta Dużej Rodziny 

 

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny 71 

Liczba rodzin wielodzietnych  

w tym: 
23 

rodziców  43 

dzieci 28 

 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

 

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 10 Stypendium szkolne i zasiłki szkolne 

 

Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne 40 

Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych 22.088,73 

Liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego 1 

Liczba wydanych decyzji przyznających pomoc w formie zasiłku szkolnego 1 

Łączna kwota wypłaconych zasiłków szkolnych 620,00 

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 2004r.  
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o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 

1398 z późn. zm.) oraz ustawa   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 

1876 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. 

 

Tabela nr 11 Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych. 

 

 Liczba osób 

Osoby objęte świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych 
26 

w tym: 
liczba kobiet 7 

liczba mężczyzn 19 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

W 2020 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 

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 2020 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, 
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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 2020 roku 

procedurą Niebieskiej Karty objęto 9 rodzin. Natomiast w przypadku jednej rodziny, w 2020r. 

kontynuowano procedurę Niebieskiej Karty wszczętą w 2019r. Łącznie w 2020 roku procedurą 

Niebieskiej Karty objętych było 10 rodzin. 

 

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 12 Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania. 

 

Liczba rodzin,                         

w których występuje 

zjawisko przemocy                   

w rodzinie 

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 

10 6 4 0 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

 

Tabela nr 13 Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

Ogółem osoby dotknięte przemocą w rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

7 2 chłopcy 

12 

3 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

 

Tabela nr 14 Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

 

Ogółem osoby podejrzane o stosowanie 

przemocy przemocą w rodzinie 
Kobiety Mężczyźni 

Osoby                               

niepełnoletnie* 

4 9 1 

 

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. 

 

GOPS w Rędzinach w 2020 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny, z którego usług korzystało  

8 rodzin. 
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Tabela nr 15 Działania podejmowane przez asystenta rodziny. 

 

Działania podejmowane przez asystenta rodziny Liczba rodzin 

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną 8 

Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym                     

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

8 

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych 8 

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych 6 

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z dziećmi 
7 

Wspieranie aktywności społecznej rodzin 8 

Motywowanie członków rodzin w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych                   

i udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu 

pracy zarobkowej 

7 

Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji                                  

zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin 
1 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców                      

i dzieci 

 

8 

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny 8 

Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną 1 

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 
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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 2020 łączną kwotę 52.525,07 zł. W 2020 roku z terenu Gminy Rędziny 7 dzieci przebywało 

w rodzinach zastępczych, natomiast 5 dzieci przebywała w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 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. 

 

Tabela nr 16 Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania". 

 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 91 

Liczba rodzin 89 

Liczba osób w rodzinach 181 

Liczba świadczeń 411 

Kwota świadczeń (w zł) 76210 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 
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Tabela nr 17 Pomoc w formie posiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania". 

 

 Ogółem w tym 
 
  dzieci do czasu                   

rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej 

uczniowie do czasu                      
ukończenia szkoły                                   
ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 
otrzymujące                      

pomoc na 
podstawie art. 7 

ustawy o pomocy                       
społecznej 

Liczba osób 

korzystających                     

z posiłku 

58 19 39 x 

Liczba posiłków 3585 1259 2326 x 

Koszt posiłków 

(w zł) 
17141 4371 12770 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 2020 roku nie mógł                                   

przekroczyć 200% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, czyli: 

1. 1402,00 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

2. 1056,00 zł - dochód na jednego członka w rodzinie. 
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Tabela nr 18 Liczba osób objętych „Programem operacyjnym pomoc żywnościowa 2014-2020”. 

 

 Liczba rodzin 

Liczba rodzin korzystających z POPŻ Podprogram 2019 realizowany 

w 2020r. 
180 

Liczba osób 341 

w tym 

osoby, których dochód nie przekroczył 100% 

kryterium dochodowego 
188 

osoby, których dochód wyniósł 100% - 200% 

kryterium dochodowego 
153 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

 

Tabela nr 19 Powody udzielania pomocy w ramach „Programu operacyjnego pomoc 

żywnościowa 2014-2020”. 

 

Powód udzielenia pomocy Liczba rodzin 

Ubóstwo 11 

Niepełnosprawność 61 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność 22 

Inne (np: długotrwała choroba, bezrobocie, rodzina niepełna, 

bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 
86 

Źródło: opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 

 

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 2020 roku na realizację poszczególnych zadań 

oraz na działalność bieżącą (w szczególności: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie budynku, 

materiały biurowe i eksploatacyjne) Ośrodka wydatkował ogółem kwotę:  15.781.792,16 w tym: 

 zadania zlecone: 14.342.260,42 

 zadania własne:  1.439.531,74 
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11. KULTURA 
 

Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach w zakresie działalności kulturalnej należy 

organizowanie wystaw artystycznych, przedstawień, koncertów, projekcji filmów, imprez 

artystycznych i rozrywkowych. 

Rok 2020 rozpoczął się od zabawy karnawałowej dla najmłodszych w hali sportowej, która odbyła 

się 10 stycznia. Motywem przewodnim spotkania i przebrań był świat bajek. Wstęp dla dzieci  

i opiekunów był darmowy, zapewniliśmy napoje, poczęstunek, animacje, dyskdżokeja. Około 400 

dzieci korzystało z animacji, zabaw tanecznych i dmuchanej zjeżdżalni. Kolejną imprezą w styczniu 

był Wieczorek literacki „Świąteczny gość” , w czasie którego prezentowano prace laureatów 

nagrodzonych w wojewódzkim konkursie literackim. Konkurs zorganizowano pod patronatem 

Starostwa Powiatowego w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. Była to też okazja 

do pokazania przedstawienia teatralnego pt. „Opowieść wigilijna”. Prezentowano wystawę zbiorów 

bożonarodzeniowych- bombki formówki z kolekcji p. Bożeny Miłoś. Pod koniec stycznia 

zorganizowaliśmy spotkanie literacko- historyczne, aby promować literaturę regionu w aspekcie 

historycznym – 800-lecie istnienia gminy i wydanie „Kroniki gminy Rędziny założonej w 1923r. przez 

urząd gminy”. Na spotkanie przybyło ok. 80 osób. 

Gminne walentynki połączono z koncertem filmowo -musicalowy „Od nocy do nocy” w wykonaniu 

Joanny Aleksandrowicz. Zabawa z muzyką filmową przy popularnych szlagierach przyciągnęła ok. 

300 osób, które po koncercie wspólnie bawiły się przy muzyce zespół Limits.  
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Z okazji Święta Kobiet w marcu GOK zorganizował koncert Krzysztofa Respondka i zaprosił panie  

na poczęstunek, a potem spotkania z karaoke. W sali widowiskowej GOK spotkało się ok. 100 pań, 

aby wspólnie się bawić. 

 

 
 

 

W czasie ferii a także podczas wakacji organizowane były projekcje filmowe – spotkanie z bajką.  

Po ogłoszeniu stanu epidemii ograniczono organizację imprez, a jeśli to było możliwe realizowano  

w reżimie sanitarnym np. mikołajki: „Telefon od Mikołaja” niedzielnie spotkanie i rozmowa. 

Spotkanie na żywo w poniedziałek połączono z wręczeniem paczek i spotkaniem z Mikołajem. 

 

 
 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach prowadził zajęcia, warsztaty i organizował działalności 

zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych. Do stale prowadzonych zajęć rozwijających 

zainteresowania należą: karate, zajęcia plastyczne, wokalne „Studio Piosenki”, zajęcia tańca 
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towarzyskiego i nowoczesnego, działała grupa teatralna  „5x lepsi” oraz  zajęcia szachowe i zajęcia 

modelarskie. Wyżej wymienione zajęcia skierowane były głównie do dzieci i młodzieży. Stałe zajęcia 

zostały zawieszone w połowie marca 2020r. We wrześniu kontynuowano w dotychczasowej formie, 

ale reżimie sanitarnym, jednak w listopadzie część zajęć została zawieszona, np. zajęcia dla 

dorosłych: aerobik, joga. Zajęcia karate kontynuowano, w hali sportowej. Przeorganizowano zajęcia 

teatralne  

i wokalne- spotkania  w grupach do 5 osób. Oprócz stałych zajęć odbywały się również spotkania  

w formie warsztatowej adresowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, np. plastyczne  

czy taneczne – w wakacje organizowano naukę zumby. Ponadto w wakacje rozpoczęły się warsztaty 

z robotyki, które zorganizowaliśmy wraz z Fundacją CEMEX. Dla trochę młodszych dzieci 

przeznaczone były warsztaty Edukido –w edycji wakacyjnej, a od września ustaliła się grupa stałych 

uczestników. Pod opieką GOK pozostaje zespół śpiewaczy „Kościelanki” w gestii prowadzenia zajęć, 

konsultacji merytorycznych z instytucji specjalizujących się w kwestiach tradycji. Gościliśmy u siebie 

emerytów z Koła nr 4 podczas spotkań i imprez: Dzień Seniora, ostatki – odbyły się w GOK-u, ale od 

marca spotkania zostały zawieszone. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Dar Serca”. Na Sali 

widowiskowej odbywały się w miesiącach wakacyjnych treningi bocci. 

 

Do zadań ośrodka kultury należy edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Zorganizowano konkursy 

rozwijające świadomość kulturalną dzieci: XXII Gminny Konkurs Recytatorski – rozesłano regulaminy  

i zaplanowano na marzec jako eliminacje do konkursu powiatowego XXXII Regionalnych Spotkań  

z Poezję i Prozą "Wrażliwość na słowa” - przyjęto część zgłoszeń recytatorów, jednak konkurs nie 

odbył się, a dalsze etapy zostały odwołane ze względu na wprowadzenie stanu epidemii. Gminny 

Konkurs na pisankę wielkanocną miał w tym roku formę online, gdyż zgłoszenia i prezentacja prac 

odbywała się  poprzez Facebooka. W związku z epidemią COViD pielęgnowanie tradycji związanej 

ze Świętami Wielkanocnymi przybrało nową formę.  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świat 

malowany plasteliną. Wymarzony prezent” – to temat tegorocznej 15 edycji cieszącego się ogromną 

popularnością konkursu, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W tym 

roku konkurs przesunięto na grudzień. Choć nadesłano mniej prac, konkurs ogłoszono  

i przeprowadzono w tradycyjnej formie. Pod koniec roku ogłoszono Powiatowy Konkurs Literacki  

o tematyce bożonarodzeniowej- „Świąteczne marzenia” pod patronatem Starostwa Powiatowego  

w Częstochowie.  Prace nadsyłano zarówno pocztą tradycyjną jak i elektroniczną. Na stronach 

internetowych GOK-u, Biblioteki i Gminy, zaistniał quiz sprawdzający znajomość historii gminy 

Rędziny. W trzech odsłonach w formie zabawy popularyzowano znajomość historii miejsc, ludzi, 

wydarzeń a także w kategorii- ciekawostki związane z terenem gminy. Inspiracją do podjęcia działań 

był jubileusz 800-lecia Rędzin, a forma wymuszona została stanem pandemii, gdyż nie można było 

kontynuować zaplanowanych działań związanych z Piknikiem literacko-historycznym. Podjęto prace 

związane z wydaniem albumu „Śladami przeszłości”, który również promuje Rędziny i poprzez 

zgromadzone na przestrzeni ostatniego wieku zdjęcia ukazuje rozwój gminy w obszarze 

gospodarczym, edukacyjnym, a także wkracza w sferę życia religijnego, codziennych i 

niecodziennych wydarzeń oraz świat sportu. Selekcja i obróbka materiału fotograficznego,  

opatrzenie zdjęć opisem stanowiło wyzwanie w czasie ograniczenia działań Ośrodka w związku z 

sukcesywnym zawieszaniem części zajęć prowadzonych przez GOK. Gminna Biblioteka w Rędzinach 
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funkcjonowała w reżimie sanitarnym. Krótki okres całkowitego zamknięcia przeznaczono na prace 

porządkowania księgozbioru. 2020r. najwięcej pozycji zakupiono z literatury pięknej dla dorosłych, 

ponieważ cieszy się ona największym zainteresowaniem. Na zakończenie 2020 roku księgozbiór 

Biblioteki liczył 29561 woluminów: 10378 literatura piękna dla dzieci i młodzieży, 14067 literatura 

piękna dla dorosłych, 5116 literatura popularnonaukowa. W ramach środków samorządowych w 

2020 roku zakupiono do zbiorów bibliotecznych 743 książki o wartości 20000 zł. Z dotacji pozyskano 

5000 zł. Co pozwoliło na zakupienie 221 książek. Ogółem nabyto 964 woluminy: 744 literatura 

piękna dla dorosłych, 187 literatura piękna dla dzieci, 33 literatura popularnonaukowa. W 2020 r. 

ogólna  liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 930 z czego większość  stanowią czytelnicy 

dorośli. Wypożyczono 8761 książek z literatury pięknej dla dorosłych, oraz 506 literatury 

popularnonaukowej, z której korzystają przede wszystkim dorośli.  Głównie są to biografie. 

Od lat Gminny Ośrodek Kultury – Gminna biblioteka w wakacje i ferie organizuje imprezy 

turystyczne, które cieszą się ogromną popularnością. W tym roku zorganizowaliśmy wycieczki o 

charakterze turystyczno- krajoznawczym po Jurze. W reżimie sanitarnym odwiedziliśmy: Ponidzie, 

Pszczynę, Goczałkowice, a także Park dinozaurów w Krasiejowie, Uniejów –termy. Największa 

popularnością cieszył się park rozrywki w Energylandii. Ze względu na stan epidemii- odwołano tylko 

wycieczkę do Leśniowa- jako strefy podwyższonym stopniu ryzyka. Wszystkie wyjazdy cieszyły się 

wysoką frekwencją w sumie uczestniczyło w nich ok. 300 osób, a uczestnicy są zadowoleni z oferty. 
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12. 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 2020 

roku przeznaczono z budżetu gminy 203 799, 64 zł. Były to przede wszystkim wydatki na energię 

el., gaz, zakup paliwa, naprawy samochodów, przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu                                 

i przeglądy budynków remiz. Z większych wydatków przeprowadzono przegląd i naprawę systemu 

wentylacji  

w remizie OSP w Rędzinach, jednostki w Rędzinach i w Rudnikach pozyskały agregaty prądotwórcze 

z dofinansowaniem w WFOŚiu. Ponadto jednostka z Kościelca pozyskała z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego 6000,00 zł. na zakup specjalistycznej odzieży strażackiej i obuwia, a OSP 

Rudniki kwotę 7000, 00, za którą druhowie przeprowadzili remont Sali szkoleniowej w remizie. 

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 2020 roku jednostka liczyła 26 członków zwyczajnych i 7 honorowych. Przy OSP Rędziny 

działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 12 członków. Druhowie w minionym roku 

31 razy wyjeżdżali do pożarów i 34 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 
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roku jednostka liczyła 31 członków zwyczajnych i 9 honorowych. Druhowie 32 razy 

wyjeżdżali do pożarów, 25 razy do miejscowych zagrożeń. 

 

 
 

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 2020 roku jednostka liczyła 23 

członków zwyczajnych i 19 honorowych. Druhowie w minionym roku 23 razy wyjeżdżali do 

pożarów i 15 razy do miejscowych zagrożeń 
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4. OSP w Koninie powstała w 1946 roku. Druhowie z Konina dysponują strażnicą z jednym 

garażem. W 2019 roku dobudowano drugi garaż, który obecnie wymaga jeszcze prac 

wykończeniowych. OSP Konin ma na wyposażeniu średni samochód ratowniczo-gaśniczy 

Star 244. W 2020 roku jednostka liczyła 18 członków zwyczajnych i 4 honorowych. 

Druhowie 6 razy wyjeżdżali do pożarów i 18 razy do miejscowych zagrożeń. 
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13. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

13.1 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   19 371 996,96 zł 

Koszty kwalifikowane 7 928 027,67 zł 

Dofinansowanie ogółem 3 999 443,69 zł 

Dofinansowanie UE  50,45% 

 

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 2020r.: 

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 obejmującego wymianę 267 opraw, 
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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 , 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., 

• 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 2020 roku dobudowany został odcinek oświetlenia ul. Jaskrowskiej w Rędzinach oraz 

podpisano umowę na budowę brakującego odcinka ul. Ołowianka w Rędzinach. Przyjmujemy 

założenie, że nowe linie oświetlenia ulicznego charakteryzują się zużyciem energii o 50% mniejszym 

niż dotychczasowe, a rozmieszczenie punktów oświetleniowych jest analogiczne jak  
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w dotychczasowej linii oświetlenia ulicznego.  

 

Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg publicznych 

W roku 2019 rozpoczęto realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Mariance 

Rędzińskiej 638041 S - etap I przy wykorzystaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Inwestycja ta została zakończona w 2020 roku.   

 

 
 

Budowa nowych ciągów pieszo-rowerowych 

W roku 2020 Gmina Rędziny wybudowała ścieżkę rowerową i chodnik wzdłuż ul. Prostej                                      

w Mariance Rędzińskiej oraz przy wsparciu finansowym Gminy, Powiat Częstochowski wybudował 

ścieżkę rowerową i chodnik wzdłuż ul. Mstowskiej w Rudnikach i ul. Kieleckiej w Koninie.  

 

Współpraca z prywatnymi i publicznymi podmiotami odnośnie rozwoju gminy 

W ramach tego zadania gmina ze środków własnych udziela dofinansowania w formie dotacji dla 

mieszkańców na wymianę źródła ciepła oraz na budowę przyłącza kanalizacyjnego.  

 

13.2 Dotacje z zakresu Ochrony Środowiska dla mieszkańców Gminy Rędziny w roku 2020.  

Dotacje na wymianę źródeł ciepła. 

Gmina Rędziny udzielała mieszkańcom dotacje na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła  

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny w wysokości: 

a) do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł dla ogrzewania: 

- gazowego przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + 

c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego, 

- olejowego przy zastosowaniu kotła olejowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub 

dwufunkcyjnego(c.o.+c.w.u.). przystosowanego wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego, 

- olejowo-gazowego przy zastosowaniu kotła gazowo-olejowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub 

dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) przystosowanego do spalania gazu i oleju o których mowa powyżej, 
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dla ogrzewania elektrycznego przy zastosowaniu urządzeń grzewczych i elementów grzejnych, 

b) do 30 % kosztów, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł dla ogrzewania: 

- przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła c.o. nowej generacji na paliwo stałe - z mechanicznym 

lub automatycznym podawaniem paliwa stałego posiadającego stosowny atest (świadectwo 

badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”) oraz nie posiadającym rusztu do palenia 

ręcznego. 

Wykaz udzielonych dotacji w roku 2020 

wymiana ogrzewania na gazowe: 

Ilość udzielonych dotacji:   7 szt. 

Wysokość udzielonych dotacji:  27 550,00zł 

W roku 2020 Gmina Rędziny udzieliła 7 dotacji na wymianę źródeł ciepła. Łącznie na ten cel 

wydatkowano 27 550,00zł 

 

Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych. 
Gmina udzielała mieszkańcom dotacje do kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 

do 70% kosztów inwestycji wybudowania przyłącza (wynikającą z przedłożonego kosztorysu) 

jednak w kwocie nie wyższej niż 1000 zł (po dokonaniu rozliczenia dotacji). 

Wykaz udzielonych dotacji w roku 2020 

Ilość udzielonych dotacji: 42 szt. 

Wysokość udzielonych dotacji: 41 863,00zł 

 

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

Ilość posesji: 1 

Ilość odpadów: 1,504 Mg 

Wysokość uzyskanej dotacji: 842,24zł 

 

- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. 

Ilość posesji: 11 

Ilość odpadów: 9,705 Mg 

Wysokość uzyskanej dotacji: 4 076,10zł 

 

W roku 2020 ta terenie Gminy Rędziny usunięto odpady zawierające azbest z 12 

nieruchomości w łącznej ilości 11,209Mg. 

Na ten cel Gmina Rędziny pozyskała dotację z WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW                                          

w Katowicach w wysokości 4 918,34 zł. 

Wnioski rozpatrywane były w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty: 

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 zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem 
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azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” 

Udzielana dotacja wypłacana była w wysokości 50% 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 28.04.2020 r. do 30.09.2020 r.   

Konkurs ofert na wykonywanie powyższego zadania wygrała firma „AGRAF” 

 

13.3 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 2020 w ramach programu Czyste Powietrze dofinansowanie otrzymało 83 

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, 

• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 

fotowoltaicznej, pompy ciepła), 

• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano 2 204 875,18 zł, w tym wysokość dofinansowania 

udzielonego przez WFOŚiGW wyniosła 1 249 402,95zł. 

 

13.4 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 sieci kanalizacji 

sanitarnej. Z roku na rok przybywa podłączonych do niej gospodarstw. Równolegle z budową 

kanalizacji w miejscowości Karolina zakończono budowę nowej oczyszczalni ścieków.  

 

Łącznie na terenie Gminy Rędziny wybudowane jest blisko 29 km sieci kanalizacyjnej. 

 

Jeżeli chodzi natomiast o ilości przyłączy, to wyglądają one następująco: 

- ilość przyłączy kanalizacyjnych:                1 349 szt. 

- ilość przydomowych oczyszczalni ścieków:       84 szt. 

- ilość czynnych przyłączy gazowych:  1 773 szt. 

- ilość czynnych przyłączy wodociągowych:   2 706 szt. 
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14. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

W 2020r. został ogłoszony kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Rędziny. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozliczenie z firmą wywozową musiało zostać ustalone 

według stawki za każdą zebraną i zagospodarowaną tonę odpadów. Ponadto gmina zobowiązana 

była zapewnić w okresie od kwietnia do października odbiór odpadów zmieszanych oraz 

bioodpadów co dwa tygodnie oraz zagwarantować przyjmowanie przez Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Karolinie następujących odpadów: igieł, strzykawek oraz 

odzieży. 

Niestety przetarg ze wszystkimi nowymi ustawowymi wymogami przyniósł wyższą cenę  

za usługę - co wiązało się z podwyższeniem stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Rada Gminy Rędziny podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy. Stawka za odpady została ustalona na 29,00 zł za osobę  

w przypadku segregacji odpadów, natomiast w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosi 58,00 zł za osobę.  

Nowelizacja ww. ustawy wprowadziła także art. 6k ust. 4a, zgodnie z którym rada gminy  

w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z gospodarstw domowych. Wobec powyższego Rada Gminy Rędziny ustaliła stawkę  

zwolnienia w wysokości 1,00 zł od osoby na miesiąc. Na dzień 31.12.2020 r. z ulgi za kompostownik 

korzystało 145 gospodarstw, t.j. 477 osób. 

W 2020r. do Urzędu Gminy Rędziny wpłynęło 557 deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze wszystkich obowiązujących deklaracji wynika,  

że gminę na dzień 31.12.2020 r. zamieszkiwało 8258 osób, czyli w porównaniu z 2019 roku o 117 

osób mniej. Według stanu na 31.12.2020 r. w naszej gminie zameldowane były 9644 osoby, a więc 

1386 osób więcej niż wynika to z ilości osób zadeklarowanych do opłaty za śmieci. 

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 2020r. z terenu naszej gminy zostało odebranych 3290 ton odpadów, w tym 1486 ton 

odpadów zmieszanych i 1804 tony odpadów segregowanych. W porównaniu z 2019 rokiem był  

to wzrost o 104 tony, ponieważ w 2019 roku odebrano z terenu gminy 3186 ton śmieci. 
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Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 189 567,09 zł – w sołectwach kształtuje się  

on następująco: 

• Konin                        23 519,70 zł 

• Kościelec                  34 852,60 zł 

• Marianka Rędzińska   7 287,63 zł 

• Rędziny Kolonia       30 521,57 zł 

• Rędziny Okupniki     17 477,18 zł 

• Rędziny Osiedle            412,60 zł 

• Rędziny Wyrazów    27 723,80 zł 

• Rudniki                     47 772,01 zł 

 

W roku 2020 realizowano zadanie pn. „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych  

i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Rędziny”, wartość umowy brutto 2 692 200,00 zł. Umowa 

obowiązuje do 31 sierpnia 2021r.  
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15. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO                

W RĘDZINACH 
 

Gminny Zakład Komunikacji  

 Gminy Zakład Komunikacyjny w Rędzinach jako samorządowy zakład budżetowy, od niemal 

30 lat, tj. od sierpnia 1991 roku, zapewnia transport zbiorowy osób. W roku 2020 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 518,3 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 od 

marca 2020 roku, zachował ciągłość połączeń komunikacyjnych na obsługiwanych liniach.  

W zależności od aktualnego stanu epidemii i obowiązujących obostrzeń wydawanych przez Prezesa 

Rady Ministrów, Zakład dopasowywał rozkłady jazdy i częstotliwość połączeń, celem jak 

najlepszego spełnienia restrykcji przy jednoczesnym odzwierciedleniu potrzeb potoków 

pasażerskich. Na każdym etapie obowiązujących ograniczeń, Zakład podporządkowywał  
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się aktualnym wytycznym.  Ponadto, zwiększona została częstotliwość wykonywania czynności 

porządkowych wewnątrz pojazdów za pomocą specjalistycznych środków, mając tym samym  

na celu spełnienie wymagań i zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Częstochowie. Z końcem ubiegłego roku kalendarzowego, GZK Rędziny zakupiło 10 

dezynfektorów bezdotykowych z przeznaczeniem do montażu w dziesięciu użytkowanych 

autobusach. Dezynfektory uzupełnione płynem dezynfekcyjnym mają na celu zachowanie jeszcze 

wyższego poziomu bezpieczeństwa dla pasażerów wewnątrz pojazdu.  

 

 
 

 

Z powodu ogłoszonego stanu epidemiologicznego i zamkniętych cmentarzy w okresie świąt 

Wszystkich Świętych, w roku 2020 nie były realizowane kursy na linii Rędziny - Mstów w ramach 

dowozu mieszkańców na cmentarze w Gminie Rędziny i Gminie Mstów. 

  

 Przychód własny wypracowany przez Zakład wyniósł 1.540.540,20 zł, z czego przychód ze 

sprzedaży biletów wraz z dopłatą do ulg ustawowych wyniósł 853.428,68 zł, wobec 1.424.501,20 zł 

w roku 2019 (a wiec był mniejszy o 571.072,52 zł, tj. o 40%), natomiast uzyskana przez Zakład 

dopłata z FRPA (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej) wyniosła 400.711,74 zł. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 1.486.470,50 zł. 

Koszt całkowity funkcjonowania Zakładu w 2020 roku wyniósł 3.012.683,90 zł.  Szczegółowe 

zestawienie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów zawiera zestawienie w poniższej 

tabeli.  
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UZYSKANE PRZYCHODY w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

      

 Usługi przewozowe               26 782,79 zł  

  w tym:    

  Szkoła Podstawowa nr 1 +ZSP Rędziny                 1 678,86 zł  

  Gmina Rędziny              24 913,93 zł  

  GOPS                      190,00 zł  

 Usługi przewozowe         1 252 457,67 zł  

  bilety miesięczne - sprzedaż z kas fiskalnych             418 096,59 zł  

  bilety jednorazowe - sprzedaż z  kas fiskalnych                 2 103,53 zł  

  bilety jednorazowe kierowcy - sprzedaż z kas fiskalnych            207 500,30 zł  

  bilety jednorazowe punkty sprzedaży             145 370,74 zł  

  bilety jednorazowe- zakłady pracy                      525,24 zł  

  bilety jednorazowe + miesięczne - dopłata do ulg ustawowych              78 149,53 zł  

  dopłaty z FRPA              400 711,74 zł  

 Usługi koszenia - grupa drogowa             129 523,49 zł  

  w tym:    

  Gmina              128 823,49 zł  

  podmioty komercyjne                      700,00 zł  

 Wpływ z opłaty produktowej / olej przepracowany/                      48,78 zł  

      

 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                2 618,94 zł  

  / kary administracyjne za brak biletu /.    

 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej,                    208,00 zł  

  i kosztów upomnień / opłata manipulacyjna /   

 Odsetki w tym:                       76,46 zł  

  odsetki bankowe                        57,62 zł  

  odsetki od pasażerów za nieterminowe wpłaty za jazdę bez biletu                      18,84 zł  

 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                2 427,62 zł  

  odszkodowanie  2020-01-20                    738,81 zł  

  odszkodowanie  2020-01-27                    246,27 zł  

  odszkodowanie 2020-05-18                    492,54 zł  

  odszkodowanie 2020-06-17                    950,00 zł  

 Wpływy z różnych dochodów             126 396,45 zł  

  przychody komornik                        31,33 zł  

  50%zus za okres od marca do maja 2020roku              76 676,17 zł  

  pue-refundacja kosztów roboty publiczne              25 537,13 zł  

  nadwyżki inwentaryzacyjne                  3 250,43 zł  

  sprzedaż powierzchni reklamowej i najmu                  4 720,00 zł  

  wynajem MAN               10 000,00 zł  

  50% vat od zakupu renaulta trafic SCZ86988                 6 030,49 zł  

  pozostałe przychody operacyjne                     150,90 zł  

 Dotacja przedmiotowa z budżetu do wozokm.        1 486 470,50 zł  

      

  OGÓŁEM UZYSKANE PRZYCHODY:          3 027 010,70 zł  
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 PONIESIONE KOSZTY w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

      

 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń              14 570,26 zł  

 Wynagrodzenia osobowe dla pracowników        1 528 864,04 zł  

  Wynagrodzenia osobowe dla pracowników         1 504 715,21 zł  

  Nagrody jubileuszowe                24 148,83 zł  

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne             143 238,51 zł  

 Składki na ubezpieczenie społeczne            257 451,41 zł  

 Składki na fundusz pracy               59 527,94 zł  

 Wpłaty na PFRON               10 593,00 zł  

 Wynagrodzenia bezosobowe                 3 850,00 zł  

 Materiały i wyposażenie   w tym:             643 907,28 zł  

  Paliwo              497 581,72 zł  

  Oleje, smary               34 992,33 zł  

  Części zamienne               58 683,50 zł  

  Materiały grupa drogowa                  9 423,19 zł  

  Materiały warsztat                  1 512,94 zł  

  Materiały komunikacja miejska                  5 028,82 zł  

  Środki czystości                   2 036,85 zł  

  Materiały biurowe                  4 119,99 zł  

  Wyposażenie                14 177,81 zł  

  Akcesoria komputerowe                     362,47 zł  

  Pozostałe                  5 831,75 zł  

  Węgiel, olej opałowy                 10 155,91 zł  

 Energia i woda               14 670,91 zł  

 Zakup usług remontowych w tym:               21 894,05 zł  

  Naprawa                17 338,78 zł  

  Regeneracja części                  2 788,00 zł  

  Naprawy remontowe budynków zakładu                 1 767,27 zł  

 Zakup usług zdrowotnych                     660,00 zł  

 Zakup usług pozostałych w tym:             154 217,08 zł  

  Opłaty pocztowe i kurierskie                   1 301,04 zł  

  Usługi transportowe                  1 420,77 zł  

  Przeglądy środków transportowych                  4 232,69 zł  

  Dozór mienia               97 925,06 zł  

  Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków                 3 494,70 zł  

  Zakup usług w zakresie grupy drogowej                 3 116,90 zł  

  Opłata za dozór techniczny                     867,00 zł  

  Abonamenty, aktualizacja oprogramowania                 4 779,23 zł  

  Pozostałe koszty               10 842,53 zł  

  Prowizja za bilety               12 027,22 zł  

  Rodo                  2 230,00 zł  

  Opłata za korzystanie z przystanków               10 567,70 zł  

  BHP                     738,00 zł  

  Opłaty parkingowe                       54,00 zł  

  Najmy                      620,24 zł  
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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                4 135,47 zł  

 Podróże służbowe krajowe                     175,56 zł  

 Różne opłaty i składki w tym:               62 039,36 zł  

  Opłaty sądowe                   3 685,72 zł  

  Polisy majątkowe                  1 598,00 zł  

  Polisy Taboru               22 054,00 zł  

  Polisy opel                  1 005,00 zł  

  Polisy peugeot                  1 367,00 zł  

  Polisy Ferguson                     145,00 zł  

  korekta prewskaźnika 2020               26 522,34 zł  

  Pozostałe                   5 662,30 zł  

 Odpis ZFŚS               57 699,92 zł  

 Podatek od nieruchomości                 7 678,00 zł  

 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu                  9 269,00 zł  

 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                 2 185,30 zł  

 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu                      950,00 zł  

  służby cywilnej    

 Składki na fundusz emerytur pomostowych              14 704,28 zł  

 Pozostałe odsetki                     402,53 zł  

  podatek dochodowy od osób prawnych                              -   zł  

  

 

OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY :           3 012 683,90 zł  

 

Pomimo wyraźnego i znaczącego spadku przychodów ze sprzedaży biletów, 

spowodowanego zaleceniami do ograniczenia przemieszczania się oraz zamkniętych szkół i braku 

przemieszczania się uczniów i młodzieży, Gminny Zakład Komunikacyjny, dzięki otrzymanej dopłaty 

z FRPA, która pokryła sporą część utraconych przychodów, zachował ciągłość finansową. Ponadto, 

zakład skorzystał z możliwości zwolnienia z połowy składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

za okres trzech miesięcy w 2020 roku. 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 2020 na 3 autobusach, wynajem autobusu w celach testowych dla 

innych organizatorów transportu - w roku 2020 wynajem dla miasta Piotrków Trybunalski oraz 

wynajem hali magazynowej na terenie bazy GZK - na okres 3 miesięcy w roku 2020.  

  

 Gminny Zakład Komunikacyjny prowadzi sprzedaż biletów miesięcznych w formie 

wydruków z kasy fiskalnej oraz jednorazowych w formie papierowej w kasie mieszczącej  

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 nabyć u kierowcy, każdorazowo na dany kurs. Z uwagi na stan epidemiczny trwający od 



RAPORT O STANIE GMINY RĘDZINY ZA 2020 ROK 
 

99 
 

marca ubiegłego roku, kładziony jest nacisk na zachęcanie pasażerów do nabywania biletów 

jednorazowych w punktach handlowych, celem ograniczenia ich sprzedaży przez kierowców.  

W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów, Gmina Rędziny  

z końcem ubiegłego roku, zakupiła dla GZK 4 sztuki biletomatów mobilnych służących do zakupu 

biletów jednorazowych obsługujących bezdotykowe płatności kartą. W biletomaty wyposażone 

zostały cztery najmłodsze autobusy hybrydowe marki MAN Lion's City A'37 Hybrid. Znajdują się one 

na wprost drzwi środkowych i umożliwiają zakup trzech podstawowych nominałów biletów wraz                    

z odpowiadającą im ulgą. Zakupiony bilet nie będzie drukowany, a jedynie "zapisywany" na karcie 

płatniczej (bankomatowej). Jego kontrola odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnego 

czytnika, w który wyposażona będzie osoba kontrolująca. 

 

 
  

 Gminny Zakład Komunikacyjny, zgodnie z obowiązującym statutem, w roku 2020 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 294 m2, a złożyło się na nią 465 sztuk ubytków.  
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 Gminny Zakład Komunikacyjny w ubiegłym roku nałożył 264 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, 11 wezwań zostało anulowanych. 

Łączna wartość nałożonych kar wyniosła 38.090,70 zł, z czego udało się wyegzekwować kwotę 

2.753,51 zł, tj. z 38 wystawionych wezwań.   

 

 W siedzibie Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach w roku 2020 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 17 osób. Łączna liczba godzin do odpracowania przez skierowanych 

wynosiła 4060, z czego odpracowanych przez skierowanych zostało 1470 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 2020 było to trzech uczniów - dwóch dowożonych do szkół specjalnych oraz jeden do 

przedszkola. Zadanie realizowane było w sposób ciągły, poza dniami wolnymi od nauki - bez 

względu na stan epidemii. Dowóz wykonywany jest za pomocą samochodu osobowego Peugeot 

Partner, znajdującego 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. 

 


