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Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na 
terenie Gminy Rudniki wynosi wg stanu na 31 
grudnia 2021 roku 7971 osoby, gdzie 4060 
stanowią kobiety, a 3911 stanowią mężczyźni.  

 
 

Demografia i polityka rodzinna 



Liczba mieszkańców w Gminie Rudniki  
według sołectw na dzień 31.12.2021 r 



Finanse gminy 

Budżet Gminy Rudniki w 2021 roku 

Wyszczególnienie Plan          Wykonanie     % 

Dochody budżetu 44 193 558,99 44 623 739,34 100,97 

Dochody bieżące 41 883 508,99 42 099 048,82 100,51 

Dochody majątkowe 2 310 050,00 2 524 690,52 109,29 

Wydatki budżetu  47 870 687,17 41 233 830,76 86,14 

Wydatki bieżące 39 604 387,17 35 843 231,65 90,50 

Wydatki majątkowe 8 266 300,00 5 390 599,11 65,21 

 

 
 
Rok 2021 zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 3 389 908,58 zł.  
Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów. 

 Źródła dochodów gminy w roku 2021 

Dochody, w tym: 44 623 739,34 

Dochody własne 14 541 246,87 

Dotacje z budżetu państwa 

na zadania bieżące 

27 588 181,95 

Dotacje na zadania 

inwestycyjne (w tym środki 

z Unii Europejskiej i 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych) 

2 494 310,52 



 
Finanse gminy 

Wykonanie wydatków w roku 2021 

Wydatki, w tym: 41 233 830,76 

Oświata i wychowanie                                                    12 546 398,19 

Pomoc społeczna                                  11 849 779,66 

Inwestycje,  

w tym: 

5 390 599,11 

- Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie 

- Budowa drogi dojazdowej Odcinek - Dalachów  

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Jaworznie 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym  

i wodociągu w Słowikowie 

- Przebudowa drogi dojazdowej Słowików - Dalachów 

- Budowa drogi w Słowikowie 

- Modernizacja ujęcia wody w Jaworku 

-     Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworznie Bankowym 

 

2 069 850,70 

659 281,02 

638 787,64                                          

 

522 164,17 

247 381,31 

223 510,29 

111 023,55 

106 047,35 

 

Pozostałe wydatki 11 447 053,80 

 



Edukacja 
STYPENDIA  
Zgodnie z przyjętym uchwałą nr XI/72/2015 Lokalnym Programem Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki, również w 
2021 nagrodzeni zostali najzdolniejsi uczniowie naszych szkół. 
Nagrodzonych przez Wójta Gminy Rudniki za wysokie wyniki w nauce zostało 
łącznie 44 uczniów ze wszystkich szkół, dla których Gmina Rudniki jest organem 
prowadzącym. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 27.100 zł.  Dodatkowo za 
osiągnięcia naukowe nagrodzono uczennicę, która zdobyła tytuł finalisty 
Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego oraz ucznia, który osiągnął wynik 
100% z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty.  



Edukacja 

INWESTYCJE I REMONTY W 2021 ROKU 
 

W kwietniu 2021 rozpoczęta została budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Korytarz szkolny zastępujący salę do ćwiczeń        Teren planowany pod budowę nowej sali gimnastycznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Początki prac budowlanych: wykopy oraz zalewanie fundamentów sali 

 
 



Edukacja 
We wrześniu rozpoczęto przebudowę szkoły podstawowej w Jaworznie. 
 

W ramach drugiej inwestycji tj. Przebudowy szkoły w Jaworznie powstaną nowe pomieszczenia  
dla przedszkola - zlokalizowane w nieużytkowanej dotychczas wschodniej części budynku szkoły.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomieszczenia z przeznaczaniem na użytek przedszkola 
 

Przeprowadzony zostanie także generalny remont przestarzałej kuchni szkoły, która docelowo będzie 
zaopatrywać w posiłki jeszcze 2 inne szkoły. Inwestycja pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez 
zastosowanie energooszczędnego oświetlenia (LED) i wymianę kuchennego kaflowego kotła na paliwo stałe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotychczasowe pomieszczenia kuchenne 
 
 
 
 
 
 

  



Ochrona Środowiska 
 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W roku 2021 r. wykonawcą umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od mieszkańców Gminy Rudniki była firma Remondis Opole Sp. z o.o., wybrana w drodze 
przetargu.  
Umowa obowiązywała od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r. 

Koszty poniesione przez gminę w związku z zawartą umową na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 wyniosły: 1 722 072,00 złotych. 
Łącznie na prowadzenie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rudniki za rok 
2021 wydano 1 858 942,27 zł. 
Wpływy do budżetu Gminy Rudniki związane z poborem opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok 2021 wyniosły 1 684 503,76 zł. Należności pozostałe do 
zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 188 172,48 zł, w tym zaległości przeterminowane  
125 207,21 zł. 



Ochrona Środowiska 

Gmina Rudniki jako współbeneficjent realizuje projekt LIFE, głównym celem projektu jest 
zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego 
na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w programie 
ochrony powietrza. 
 

Od grudnia 2021r. trwa cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony 
powietrza. Podczas spotkań mieszkańcy gminy mają możliwość pozyskania wiedzy 
dotyczącej zanieczyszczeń powietrza, źródeł zanieczyszczeń powietrza, sposobów 
efektywnego wykorzystania paliw stosowanych w domowych paleniskach (jakie 
urządzenia stosować, co można spalać, a czego nie wolno i czym to grozi) oraz wiedzy 
dotyczącej aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony powietrza (m.in. 
zasad przestrzegania uchwały antysmogowej).  
Na spotkaniach poruszane są kwestie związane z dotacjami do wymiany źródeł ciepła,  
a także Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków.  

 



Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie Gminy Rudniki funkcjonuje 9 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). 
Jednostki OSP Rudniki, Dalachów oraz Żytniów należą do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego (KSRG). Jednostki OSP w swoich szeregach posiadają również Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze (MDP), które aktywnie biorą udział w corocznych zawodach sportowo 
pożarniczych.  

Wyjazdy jednostek OSP z KSRG: 

OSP Rudniki 63 wyjazdy   pożary 18, miejscowe zagrożenia 45, alarmy fałszywe 0 

OSP Dalachów 39 wyjazdy  pożary 10, miejscowe zagrożenia 29, alarmy fałszywe 0 

OSP Żytniów 32 wyjazdy pożary 11, miejscowe zagrożenia 24, alarmy fałszywe 1 

Wyjazdy pozostałych jednostek OSP: 

OSP Jaworzno 40 wyjazdy pożary 11, miejscowe zagrożenia 24, alarmy fałszywe 1 

OSP Cieciułów 7 wyjazdów pożary 4, miejscowe zagrożenia 3, alarmy fałszywe 0 

OSP Bobrowa 0 wyjazdów pożary 0, miejscowe zagrożenia 0, alarmy fałszywe 0 

OSP Mostki 2 wyjazdy pożary 0, miejscowe zagrożenia 2, fałszywe alarmy 0 

OSP Chwiły 0 wyjazdów pożary 0, miejscowe zagrożenie 0, fałszywe alarmy 0 

OSP Jelonki 2 wyjazdów pożary 0, miejscowe zagrożenie 2, fałszywe alarmy 0 



Infrastruktura  
Oświetlenie na terenie gminy 

W 2021 r. kontynuowano doświetlenie dróg lampami solarnymi i hybrydowymi  

wyposażonymi w panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową. Ogółem zamontowano  

15 latarni o łącznej wartości brutto 85 000 zł w miejscowościach: 

11 lamp hybrydowych LED o mocy 50 W w lokalizacji: 

 Janinów   

 Dalachów   

 Młyny     

 Łazy     

 Rudniki   

 Jaworek       

 Cieciułów  

 Julianpol  

 Mirowszczyzna  

 Mirowszczyzna     

 Stawki Cieciułowskie    

4 lampy solarne LED o mocy 50 W w lokalizacji: 

 Żytniów     

 Wytoka      

 Nowy Bugaj  

 Rudniki – skrzyżowanie ul. Biegańskiego  

z drogą Porąbki-Rudniki 

 



Infrastruktura  
W 2021 r. wykonano drogę dojazdową  
do gruntów rolnych Odcinek – Dalachów  
dł.1,47 km, szer. 3,5 ÷ 4,0 m o nawierzchni  
bitumicznej gr. 5 cm. Wartość robót drogowych  
wyniosła 654 475,02 zł, dofinansowanie z budżetu  
Województwa Opolskiego 280 000,00 zł. 
 
 
 
W 2021 r. wybudowano drogę w Słowikowie dł. 0,998 km szer. 3,5÷3,0 m  
o nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm. Wartość robót drogowych wyniosła 
220910,00 zł. – sfinansowano z środków Gminy Rudniki.  
 
W 2021 r. w Słowikowie wykonano również przebudowę drogi dojazdowej  
w kierunku Dalachowa dł. 0,855 km szer. 3,5÷4,0 m o nawierzchni bitumicznej 
gr. 5 cm. Inwestycja wartości 244 481,00 zł została sfinansowana z środków 
własnych Gminy Rudniki. 
 



Działalność inwestycyjna i promocja 

Inwestycje – zrealizowane projekty: 
 

Budowa wiat wystawienniczych przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi 
w Rudnikach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt został zrealizowany dzięki pomocy uzyskanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”. 

Ogólny koszty realizacji zadania to 43 000,00 zł  

Kwota dofinansowania to 27 360,00 zł  

 



Działalność inwestycyjna i promocja 

      Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mirowszczyźnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja możliwa była dzięki dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-
2020, pozyskanemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”.  

 

Ogólny koszt realizacji zadania to 43 296,00 zł  

Kwota dofinansowania to 27 549,00 zł 

 



Działalność inwestycyjna i promocja 

 
Czyste środowisko to nasz cel 
 

 
 
 
 
Projekt między innymi swoim działaniem obejmował: 
ustawienie przy Centrum Przesiadkowym w Rudnikach  
pojemnika na elektroodpady, do którego można wyrzucić:  
żarówki fluorescencyjne, telefony, ładowarki,  
płyty CD jak również drobną elektronikę komputerowa  
oraz audiowizualną. 
 
 
 
 
 
 
Działanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Opolu. 

 Koszt realizacji przedsięwzięcia 39 962,70 zł 

Kwota dofinansowania to 35 966,43 zł 

 



Działalność inwestycyjna i promocja 

Rudniki i Moštěnka w nierzeczywistej przestrzeni kulturowej i przyrodniczej 
 

 Wspólnie z Mikroregionem Moštěnka (Czechy) Gmina Rudniki zrealizowała 
projekt zakładający zwiększenie dostępności do atrakcji kulturowych  
i przyrodniczych po obu stronach granicy. W dniach 15-16.05.2021 roku 
przeprowadzono ostatnie działanie zaplanowane w ramach wniosku tj. spotkanie 
integracyjne online.  
 
 
 
Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad. 
Fundusz współfinansowany jest ze środków EFRR oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy 
granice.  
 

 
 
 
 
 

Wartość projektu: 29.117,63 EURO  

Dofinansowanie: 26.205,86 EURO 

 



Działalność inwestycyjna i promocja 

Inwestycje – projekty w trakcie realizacji: 
 

Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie 
W marcu 2021 roku rozpoczęto budowę przyszkolnej sali gimnastycznej w Cieciułowie o wymiarach  
12 x 24 m, która połączona została z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika. W ramach 
rozbudowy szkoły podstawowej powstały następujące pomieszczenia: 
Parter - sala gimnastyczna, wiatrołap, hol, korytarz, WC, 3 umywalnie, 2 szatnie, pomieszczenie 
instruktora, zaplecze sali,  
Piętro - komunikacja, pokój pielęgniarki, 2 sale lekcyjne, zaplecze sali, pomieszczenie techniczne. 
  

Koszt realizacji zadania 3 213 522,83 zł 

Kwota dofinansowania to 1 508 626,00 zł 

 

Środki na realizację operacji pozyskano  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. 



Działalność inwestycyjna i promocja 
Przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie 
Inwestycja obejmuje przebudowę nieużytkowanych pomieszczeń szkoły na przedszkole  
oraz remont szkolnej kuchni. W budynku powstaną: 
Na parterze:  
sala zajęć dla dzieci z łazienką, miejsce do przyjmowania termosów, miejsce do wydawania posiłków 
oraz zmywalnia, kuchnia z zapleczem.  
Na I piętrze:  
salę zajęć dla dzieci, pokój biurowy, klatkę schodową, szatnię, zmywalnię z pomieszczeniem wydawania 
posiłków, salę zajęć dla dzieci, łazienkę dla dzieci, WC dla personelu. 

Koszt realizacji zadania 1 974 213,63 zł 

Kwota dofinansowania to 1 400 000,00 zł 

 

Środki na realizację operacji pozyskano  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. 



Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

Realizowane projekty w 2021 roku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bobrowa    Odcinek                                              Kuźnica                                       Mirowszczyzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Mostki      Łazy   Młyny                          



Gminny program Odnowy Wsi 

Realizowane projekty w 2021 roku przez: 
Janinów 
Mirowszczyzna 
Mostki 
Bobrowa 
Dalachów 
Żytniów 
Łazy                                                                                       Łazy 
Młyny 
Julianpol                     Mirowszczyzna 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Żytniów 
 
                              Młyny 
 



Pakiet powitalny w Gminie Rudniki 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku, został wdrożony „pakiet powitalny”, czyli wyprawka  
dla noworodków. Rodzice zamieszkujący Gminę Rudniki, którym urodziło się 
dziecko zgłaszają ten fakt w Urzędzie Gminy. Po złożeniu wniosku umawiają się na 
spotkanie, podczas którego Wójt wręcza rodzicom pociechy pakiet powitalny,  
w którego skład wchodzą przedmioty z poniższej fotografii. Spotkanie jest również 
okazją do poznania najmłodszych mieszkańców naszej gminy oraz ich rodziców. 
 W 2021 roku wręczono 38 pakietów. 
Program będzie realizowany w kolejnych latach. 



Pozostałe działania Gminy Rudniki 
Kamień pogodynka 
 
Na terenie Gminy Rudniki usytuowano kamienie 
pogodowe. Można je znaleźć w parku w Żytniowie, 
przy zalewie w Młynach oraz nieopodal strażnicy  
w Cieciułowie. Zadanie miało na celu przede 
wszystkim wywołać uśmiech na twarzy 
mieszkańców gminy oraz przyjezdnych. 

 
 
 
Bilbord 
Gmina Rudniki wykonała nowy nadruk na tablicy 
usytuowanej na terenie wodociągów w Rudnikach. 
Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi potencjalnych 
inwestorów na możliwość zakupu terenów 
gminnych z przeznaczeniem na produkcję czy 
usługi. Bilbord jest wyposażony w oświetlenie 
dwustronne dzięki, któremu jest on dobrze 
widoczny nawet po zmroku. 

 



Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
                               w Rudnikach 

W roku 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury zrealizowano między innymi: 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Dzień Kobiet                                      Otwarcie wystawy prac Marleny Iwańskiej 

                          oraz Sofii Taschilovej z okazji Dnia Dziecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zajęcia wakacyjne dla dzieci                               Pętla Rudnicka                                                    Konkurs Plastyki Obrzędowej 



Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
                      w Rudnikach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie ze św. Mikołajem             Lekcje umuzykalniające                      Spotkanie Muzyków Jazzowych 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                                                                           Lekcje muzealne w Centrum Tradycji  
                                                                                                           Strażackiej i Historii Wsi 



Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach  

„Randka w ciemno z książką”                                                           Narodowe Czytanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Wakacyjne warsztaty                                                                     Konkursy 



       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Realizowane programy: 
 
Karta Dużej Rodziny  
 
 
 
 
 
 

Ośrodek jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym 
przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, Europejskiego Funduszu 
Najbardziej Potrzebującym.  
Pomocą żywnościową były objęte osoby i rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.  
Łącznie z pomocy skorzystało 215 osób 
zamieszkujących w Gminie Rudniki. Łączna ilość 
rozdysponowanej pomocy żywnościowej11 333,08 kg. 
Liczba przekazanych paczek żywnościowych 635. 

 



Programy i strategie 

Program opieki nad zabytkami Gminy Rudniki na lata 
2021 – 2024 
We wrześniu 2021 ogłoszono konkurs o udzielenie dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze 
Gminy Rudniki. Dotacji udzielono na zadanie pn. „Wykonanie 
programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie”. 
Kwota przyznanej dotacji 20 000,00  
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Rudniki  
W 2021 roku na realizacje przewidziano koszty w wysokości 50 
000 zł gdzie odłowiono 6 kotów i 10 psów, na realizację 
programu wykorzystano 36 363,20 zł.  
Dzięki nowemu punktowi w programie opieki nad zwierzętami 
na rok 2021 dofinansowaliśmy koszty zabiegu sterylizacji oraz 
kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Rudniki. 
Było to 14 suczek, 2 psy, 24 kotki i 2 koty. Koszt tego zadania 
wyniósł 3 110 zł.  

 
 



Programy i strategie 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Rudniki 
W roku 2021 zutylizowano azbest z 99 obiektów, o łącznej masie 261,654Mg. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 169 551,80zl (kwota dotacji - 144 119,03 zł, wkład gminy- 
25 432,77 zł, środki mieszkańców- 0zł).  
  
Mając na uwadze poprzednia lata, można stwierdzić, iż mieszkańcy Gminy Rudniki 
chętnie biorą udział w dofinansowaniu zadania polegającego na utylizacji azbestu i z 
roku na rok jest ich więcej, tym bardziej, że dofinansowanie w latach 2019-2021 
wynosiło 100%, tym samym mieszkańcy nie ponieśli własnych kosztów.  

 


