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I. WSTĘP
Podstawą prawną do opracowania niniejszego raportu jest art. 28aa ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zgodnie z którym wójt gminy
co roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy obejmujący
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada gminy rozpatruje raport podczas
sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos
mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Po zakończeniu debaty rada gminy przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi
wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

II. INFORMACJE OGÓLNE
W skład gminy Rudka wchodzi 9 sołectw, tj.: Rudka (łącznie z m. Józefin), Olendy, Karp,
Niemyje Nowe, Niemyje Stare, Koce Borowe, Niemyje-Skłody, Niemyje-Ząbki, NiemyjeJarnąty. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. gminę zamieszkiwało 1929 mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały. Szczegółowe dane dot. liczby ludności w roku 2018
przedstawiają się następująco:
Lp.

Miejscowość

w tym:

Liczba
mieszkańców

kobiet

mężczyzn

1 152

578

574

1.

Rudka

1a.

ul. 3-go Maja

86

48

38

1b.

ul. Brańska

117

61

56

1c.

ul. Cegielniana

100

50

50

1d.

ul. Ciechanowiecka

172

86

86

1e.

ul. Ks. Prał. M. Badowskiego

9

5

4

1f.

ul. Łąkowa

41

22

19

1g.

ul. Młynowa

81

47

34

1h.

ul. Ogrodowa

17

9

8

1i.

ul. Olendzka

111

53

58

1j.

ul. Ossolińskich

7

5

2

1k.

ul. Polna

103

50

53

1l.

ul. Sportowa

4

2

2

1ł.

ul. Szkolna

95

45

50

1m.

ul. Wola

107

51

56
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1n.

ul. Wolności

2

1

1

1o.

ul. Zakościelna

100

43

57

2.

Józefin

9

3

6

3.

Karp

59

27

32

4.

Koce Borowe

125

63

62

5.

Niemyje-Jarnąty

37

14

23

6.

Niemyje Nowe

85

41

44

7.

Niemyje-Skłody

47

22

25

8.

Niemyje Stare

79

42

37

9.

Niemyje-Ząbki

83

37

46

10.

Olendy

253

116

137

Tabela ilustrująca zmiany liczby ludności w latach 2016-2018:
liczba mieszkańców w latach:

Lp. Miejscowość

2016

2017

2018

1.

Rudka

1 197

1 173

1 152

2.

Józefin

9

9

9

3.

Karp

65

62

59

4.

Koce Borowe

128

126

125

5.

Niemyje-Jarnąty

39

37

37

6.

Niemyje Nowe

82

86

85

7.

Niemyje-Skłody

51

51

47

8.

Niemyje Stare

78

81

79

9.

Niemyje-Ząbki

87

83

83

252

255

253

1 988

1 963

1 929

10. Olendy
Razem gmina:

Dane dotyczące liczby urodzeń i zgonów w latach 2016-2018:
Lata

2016

2017

2018

Urodzenia

20

24

15

Zgony

29

26

26

Powyższe dane wskazuję na stałą tendencję spadku liczby mieszkańców gminy. Taka
sytuacja wynika z jednej strony z ujemnej różnicy liczby urodzeń i zgonów w poszczególnych
latach, ale w o wiele większym stopniu - z odpływu ludności, głównie z przyczyn
ekonomicznych.
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W roku 2018 na terenie gminy Rudka działalność gospodarczą wykonywało ok 57
przedsiębiorców (dane zmienne w ciągu roku), a głównymi przedmiotami działalności była
działalność handlowo-usługowa i remontowo-budowlana.
Wg informacji udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, na
koniec czerwca 2018 r. z terenu gminy Rudka było zarejestrowanych 56 bezrobotnych (29
kobiet i 27 mężczyzn), w tym 33 osoby posiadające status długotrwale bezrobotnych.

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
III.1. Stan mienia komunalnego:
 grunty: 23,8006 ha, szacunkowa wartość 694 761,34 zł
Razem: 694 761,34 zł.







budynki wg wartości ewidencyjnej 7 032 365,97 zł.
budowle wg wartości ewidencyjnej 15 217 191,72 zł
komputery wg wartości ewidencyjnej 282 109,92 zł
maszyny wg wartości ewidencyjnej 90 290,34 zł
środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 1 656 063,40 zł
wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 139 650,39 zł
Razem: 24 417 671,74 zł.

III.2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:






użytkowanie wieczyste – 130,65 zł.
czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 825,44 zł.
czynsz za lokale i działki – 67 807,23 zł.
wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków – 312 231,91 zł.
wpływy z usług sprzętem transportowym – 38 753,90 zł.

Razem : 419 749,13 zł.
III.3. Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka:

Grunty

Stan na
15.11.2017

Stan na
31.12.2017

Stan na
01.01.2018

Zmiany

Stan na 31.12.2018

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

ilość ha

wartość

Rolne

15,8322

656611

15,8322

656611

15,8551

661104,76

0,1517

282,47

15,7034

660822,29

Wieczyste
użytkowanie

0,1601

6375

0,1601

6375

0,1601

4360,29

0

0

0,1601

4360,29

Budowlane

3,2122

24043

3,2122

24043

3,2041

21513,94

0

0

3,2041

21513,94
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Inne

4,8030

8015

4,8030

8015

4,7330

8064,82

0

0

4,7330

8064,82

Razem

24,0075

695044

24,0075

695044

23,9523

695043,81

0,1517

282,47

23,8006

694761,34

Zmiana stanu gruntów dotyczy zniesienia ze stanu księgowego sprzedanej działki o wartości
księgowej 282,47 zł i powierzchni 0,2069 ha
III.4. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2018 i 2019:
Jednostki

Urząd Gminy

Stan na
15.11.2017

Stan na
31.12.2017

Stan na 01.01
2018

Zmiany

Stan na
31.12.2018

Stan na 2019

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

19599140

20061515

20061515,68

2835447,6

22896963,28

22896963,28

Budynki

2772351

3042278

3042278,33

2662740,56

5705018,89

5705018,89

Budowle

14883460

14883460

14883459,41

185787,6

15069247,01

15069247,01

1584149

1682203

1682203,47

-26140,07

1656063,4

1656063,4

90290

90290

90290,34

0

90290,34

90290,34

243174

243174

243174,06

13059,51

256233,57

256233,57

25716

120110

120110,07

0

120110,07

120110,07

SP Rudka

1449063

1449063

1449063,27

0

1449063,27

1449063,27

Budynki

1279168

1279168

1279167,71

0

1279167,71

1279167,71

Budowle

147345

147345

147345,24

0

147345,24

147345,24

3010

3010

3010

0

3010

3010

Wyposażenie

19540

19540

19540,32

0

19540,32

19540,32

Była filia SP –
Niemyje N.

48779

48779

48778,84

0

48778,84

48778,84

Budynki

48179

48179

48179,37

0

48179,37

48179,37

Budowle

600

600

599,47

0

599,47

599,47

GOPS Rudka

17466

17466

17466,19

0

17466,19

17466,19

komputery

17466

17466

17466,19

0

17466,19

17466,19

GBP w Rudce

5400

5400

5400,16

0

5400,16

5400,16

komputery

5400

5400

5400,16

0

5400,16

5400,16

21119848

21582223

21582224,14

2835447,6

24417671,74

24417671,74

Samochody
Maszyny
Komputery
Wyposażenie

komputery

RAZEM

W 2018 roku: przyjęto następujące środki trwałe:
 przebudowaną i rozbudowaną stację uzdatniania wody w miejscowości Rudka o
wartości 2 662 740,56 zł
 drogę dojazdową do gruntów rolnych nr działki 411 o wartości 185 787,60 zł
 serwer o wartości 13 059,51 zł
 przyczepę o wartości 3 012,41 zł (przekazana nieodpłatnie przez Komendę
Wojewódzką Policji w Białymstoku)
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 samochód osobowy Opel Astra o wartości 44 654,16 zł (przekazana nieodpłatnie przez
Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku)
 samochód STAR o wartości 10 465,80 zł (przekazana nieodpłatnie przez Komendę
Wojewódzką Policji w Białymstoku)
 wyksięgowano zezłomowany samochód Honda Accord o wartości 84 272,44 zł
III.5. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:
ŹRÓDŁO DOCHODÓW

Dział

Rozdział

§

2017

2018

1.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

700

70005

0550

130,65

130,65

2.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze -dzierżawa kół łowieckich

020

02001

0750

824,86

825,44

3.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
sektora finanów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

700

70005

0750

69 402,13

67 807,23

Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska
S.A.

6 460,20

6 463,20

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile
Polska S.A.

12 306,43

12 525,74

Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób
prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz
za wynajem mieszkań

34 399,50

32 582,29

Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla
POLKOMTEL

16 236,00

16 236,00

4.

Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania
ścieków

010

01010

0830

289 824,18

312 231,91

5.

Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym
własnością Urzędu Gminy Rudka

600

60095

0830

50 942,35

38 753,90

411 124,17

419 749,13

Razem:

IV. FINANSE GMINY W ROKU 2018
Uchwała budżetowa na rok 2018 po korektach w trakcie roku budżetowego zakładała
dochody ogółem w kwocie 8 278 291 zł a wydatki ogółem w kwocie 10 671 049 zł, w tym
wydatki bieżące wynoszące 8 837 435 zł i majątkowe równe 2 833 614 zł. Deficyt budżetu w
wysokości 2 392 758 zł miał zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie
2 342 905 zło oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości
49 853 zł.
IV.1. Dochody Gminy
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Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te
jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości
prawnej, a także środki otrzymane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na
realizację określonych zadań.
Tabela przedstawiająca wykonanie dochodów budżetu:
Plan

Wykonanie

Wykonanie

(zł)

(zł)

(%)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

699 204

743 637

106,36

Podatek dochodowy od osób prawnych

16 300

17 196,16

105,50

Podatek od nieruchomości

292 802

291 012,31

99,39

Podatek rolny

239 364

231 117,89

96,55

Podatek leśny

104 035

106 936,76

102,79

Podatek od środków transportowych

65 230

65 229,74

100

Podatek od spadków i darowizn

66 011

66 010,74

100

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej

7 000

5 919,00

84,56

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

22 769

22 768,54

100

Wpływy z opłat lokalnych

183 506

183 473

99,98

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 911

32 471

105,05

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego

131

130,65

99,73

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

900

893,64

99,29

Wpływy z różnych opłat

6 946

6 426,15

92,52

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

72 830

68 632,67

94,24

Wpływy z usług

404 078

398 910,56

98,72

4 010

5 538,48

138,12

Wpływy z różnych dochodów

176 637

168 489,17

95,39

Dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących i
zadań zleconych oraz inne środki otrzymane od pozostałych
jednostek sektora finansów publicznych

396 507

372 308,48

93,90

50

25,02

50,04

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 218 831

3 218 831,00

100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami oraz związane z
realizacją świadczenia wychowawczego

1 132 673

1 077 670,62

95,15

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej – realizacja
świadczenia rodzinnego

1 137 566

1 115 700,50

98,08

Nazwa dochodu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
oraz pozostałe odsetki

Pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku

RAZEM:

8 278 291

8 199 329,74

99,05
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Zaległości podatkowe i inne na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 143 561,35 zł, w tym:










podatek rolny – 23 510,99 zł
podatek od nieruchomości – 21 057,29 zł
podatek leśny – 2 560,42 zł
podatek od spadków i darowizn – 203,00 zł
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 27 164,68 zł
fundusz alimentacyjny – 70 949,89 zł
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 13 397,08 zł
czynsze – 3 129,45 zł
energia elektryczna, ogrzewanie – 8 753,23 zł

IV.2. Wydatki Gminy
Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych
przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i
zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie
narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej,
które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie
finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym
przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.
Wydatki budżetowe Gminy Rudka w roku 2018 wyniosły 10 278 322,61 zł, i ich wykonanie
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiały się następująco:
1. Wydatki bieżące - 7 454 393,42 zł, w tym:
1) na realizację zadań własnych - 5 261 022,30 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych - 4 702 033,49 zł,
 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 231 628,78 zł
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 470 404,71 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 58 500,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 353 720,21 zł,
d) wydatki na obsługę długu - 146 768,60 zł;
2) na realizację zadań zleconych - 2 193 371,12 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych - 338 731,10 zł,
 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 95 328,68 zł
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 243 402,42 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 854 640,02 zł,
2. Wydatki majątkowe - 2 823 929,19 zł.
W roku 2018 Gmina wydatkowała środki na następujące zadania inwestycyjne:
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 przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy - 2 621 805,31 zł
 budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 411 obręb
Rudka - 185 787,60 zł
 zakup serwera bazodanego - 13 059,51 zł
Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za rok 2018:
Plan

Wykonanie

Wykonanie

(zł)

(zł)

(%)

Urząd Gminy

5 903 273,00

5 661 883,00

95,91

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

2 669 049,00

2 562 705,22

96,02

Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Rudce

2 098 727

2 053 734,39

97,86

Gminna Biblioteka
Publiczna

60 500,00

59 957,68

99,10

Jednostka

IV.3. Zadłużenie Gminy
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek wynosiło 8 171 822 zł. Powyższe zobowiązanie były zaciągane głównie na
sfinansowanie wkładu własnego gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem
środków Unii Europejskiej. Koszty obsługi zadłużenia w roku 2018 wyniosły 146 768,60 zł, a
koszty spłaty rat kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 136 520 zł.
W ustawie o finansach publicznych zdefiniowane są wskaźniki spłaty zobowiązań,
których jednostka finansów publicznych nie może przekroczyć. Są one na bieżąco
kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i prognozowane przez gminę na kolejne
lata.
Dane dotyczące długu, harmonogramu spłat, obsługi zadłużenia, prognozy nadwyżki
operacyjnej i wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w poszczególnych latach przedstawiają się
następująco:
Lata

2018

2019

2020

2022

2024

2026

2030

2035

2041

Dług

8171822

6898823

6745915

6345675

5929457

5369449

4249433

2547374

0

Harmonogram spłat

136520

127299

152908

200120

255698

280004

280004

426220

415000

Obsługa zadłużenia

146768

168375

168346

168076

162926

148544

119936

76728

5452

Prognoza nadwyżki
operacyjnej

74493632

323143

452908

450120

505698

480004

480004

576220

515000

3,43%

3,37

4,02

4,60

5,17

5,29

4,93

6,16

5,14

Wskaźnik
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Wskaźnik
dopuszczalny

5,43%

4,83

4,61

4,95

5,67

5,98

5,92

6,54

6,87

V. POMOC SPOŁECZNA
Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudce. Kadrę Ośrodka stanowią 4 osoby:




kierownik
2 pracowników socjalnych
księgowa wykonująca również pracę inspektora ds. świadczeń socjalnych.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, jednakże potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą
się w możliwościach pomocy społecznej. Świadczenia pomocy społecznej nie mogą stanowić
źródła utrzymania. Są to działania wspierające inicjatywę, zaangażowanie i chęć
podopiecznych do poprawiania własnej sytuacji.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,
sieroctwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa, domowego zwłaszcza w
rodzinach wielodzietnych lub niepełnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
c) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł
netto miesięcznie,
d) osobie w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł
netto miesięcznie,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej dysfunkcji wymienionej powyżej.
Do zadań realizowanych przez ośrodek należą:
1) przyznawanie zasiłków celowych, celowych specjalnych – z tej formy pomocy
skorzystało 8 rodzin na kwotę 2 650,00 zł;
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2) przyznawanie zasiłków - z tej formy pomocy skorzystało 31 rodzin na kwotę 61
954,36 zł;
3) przyznawanie zasiłków stałych osobom, które mają orzeczony umiarkowany lub
znaczny stopień niepełnosprawności a nie kwalifikują się do otrzymania
świadczeń rentowych - z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin na kwotę
71 805,72 zł;
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych, z tej formy
pomocy skorzystało 14 osób na kwotę 5 934,60 zł;
5) kierowanie do DPS – ponosiliśmy odpłatność za pobyt 9 mieszkańców naszej gminy
w Domach Pomocy Społecznej. W 2018 r. była to kwota 269 880,51 zł;
6) wykonywanie założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2011-2019;
7) zapewnienie pomocy osobom bezdomnym. Obecnie na terenie naszej gminy nie
ma osób bezdomnych;
8) udzielanie pomocy w formie dożywiania. Przyznano posiłek dla 53 osób na kwotę
36 653,00 zł oraz zasiłek celowy na zakup żywności w ramach programu ,,Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” dla 19 rodzin na kwotę 8 250,00 zł;
9) sprawianie pogrzebów;
10) opracowanie oceny zasobów pomocy społecznej;
11) organizowanie usług opiekuńczych.
Oprócz zadań związanych z przyznawaniem świadczeń pieniężnych GOPS w Rudce
realizuje szereg działań polegających na wsparciu w formie pracy socjalnej. Są to między
innymi:
1) udzielanie porad prawnych;
2) pomaganie w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń
alimentacyjnych;
3) udzielanie rad w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz w
prowadzeniu gospodarstwa domowego;
4) kierowanie osób na orzeczenie stopnia niepełnosprawności, pomaganie przy
kompletowaniu dokumentów;
5) udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy oraz w
uzyskaniu możliwości udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla
bezrobotnych;
6) udzielanie wsparcia dla bezrobotnego i jego rodziny;
7) zapewnianie pomocy w uzyskaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
8) monitorowanie wspólnie z klientem opłacania wydatków mieszkaniowych,
oraz udzielanie pomocy w zakresie;
1)
2)
3)
4)
5)

uzyskania świadczeń zdrowotnych;
w dotarciu do placówki zdrowotnej;
dowozu dzieci na badania psychologiczne do poradni szkolno-psychologicznej,
w ustaleniu stopnia niepełnosprawności;
informujemy o możliwościach korzystania z ulg oraz uprawnień przysługujących osobie
niepełnosprawnej;
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6) w uzyskaniu świadczeń materialnych PFRON;
7) w dostępie do konsultacji psychologicznej i/lub psychiatrycznej i podjęcia leczenia,
8) w umieszczeniu osoby w szpitalu psychiatrycznym;
9) w zapewnieniu opieki całodobowej np. w Domu Pomocy Społecznej;
10) w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie i środowisku, wsparcie w rozwiązywaniu
problemu przemocy w rodzinie.

Realizacja zadań zleconych Ośrodkowi przez Wójta:
1) świadczenia rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
a)
dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
b)
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
c)
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
d)
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e)
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
f)
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
g)
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki,
h)
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
2) świadczenia opiekuńcze:
a)
zasiłek pielęgnacyjny,
b)
świadczenie pielęgnacyjne,
c)
specjalny zasiłek opiekuńczy,
d)
zasiłek dla opiekuna;
3) fundusz alimentacyjny:
a)
przyjmowanie wniosków i wypłata świadczeń dla wierzycieli,
b)
podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
4) składki zdrowotne i społeczne od świadczeń rodzinnych;
5) stypendia szkolne;
6) świadczenie rodzicielskie;
7) świadczenie wychowawcze -500+;
8) świadczenia 300 plus;
9) Karta Dużej Rodziny.
W 2018 r. w ramach zadań wynikających z ww. ustawy wydano ogółem środki na:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 343 904,73 zł;
świadczenia opiekuńcze - 229 196,10 zł;
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 12 000,00 zł;
składki na ubezpieczenie społeczne – 20 606,98 zł;
składka na ubezpieczenie zdrowotne – 8 331,78 zł;
świadczenie 500 plus - 1 098 963,50 zł;
13

RAPORT O STANIE GMINY RUDKA ZA ROK 2018
7) świadczenia rodzicielskie - 84 977,00 zł;
8) świadczenia 300 plus - 183 osoby na kwotę 54 900,00 zł;
9) stypendium szkolne - 52 uczniów na kwotę 57 600,00 zł (dotacja 51 840,00 zł, wkład
własny 5 760,00 zł);
10) Karta Dużej Rodziny - w 2018 wydano 8 kart, w tym 3 karty dla osób, który były
wcześniej posiadaczami Karty Dużej Rodziny.
Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 3 decyzje
przyznające świadczenia alimentacyjne na pięcioro dzieci na łączną kwotę 17 400,00 zł. Nowa
ustawa wiąże się z szeregiem nowych zadań i obowiązków spoczywających na realizatorze
ustawy. Wciąż wymagana jest ścisła współpraca z komornikami, sądami, Urzędami Pracy w
celu aktywizowania dłużników alimentacyjnych do wywiązywania się ze swoich obowiązków.
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez
dłużników alimentacyjnych w 2018 r. to 7 602,74 zł.
Łączna kwota wydana na realizację wszystkich zadań realizowanych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej wyniosła 2 562 705,22 zł.

VI. OŚWIATA
W Gminie Rudka działa jedna szkoła podstawowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Rudce. W szkole w roku 2018 działało także gimnazjum oraz oddział przedszkolny. Koszty
funkcjonowania jednostki wyniosły 2 053 743,39 zł, a wysokość subwencji z budżetu państwa
zamknęła się kwotą 1 526 537,00 zł.
Wydatki na jednego ucznia wyniosły 10 586,26 zł a na wynagrodzenia nauczycieli i
pracowników obsługi – 1 426 810,95 zł.
VI.1. Uczniowie
Wg danych na dzień 31.12.2018 r. w Szkole Podstawowej w Rudce uczyło się 131
uczniów. 74 uczniów korzystało z obiadów w stołówce szkolnej, 35 z obiadów pełnopłatnych,
39 z refundowanych.
Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 40 dzieci, w tym kl. 0A (3,4 latki) 19 dzieci, kl.
0B (5,6 latki) 21 dzieci. Wszystkie dzieci korzystały z dożywiania w szkole w formie drugiego
śniadania.
W Gimnazjum w Rudce prowadzony był jeden oddział, w którym uczyło się 23 uczniów
12 uczniów było objętych dożywianiem, 7 w formie pełnopłatnej, 5 w formie refundowanej.
Dowożenie uczniów do szkoły odbywa się z wykorzystaniem pojazdów będących własnością
gminy. W roku 2018 z dowożenia korzystało łącznie 67 uczniów.
14

RAPORT O STANIE GMINY RUDKA ZA ROK 2018
Do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce uczęszczają uczniowie ze wszystkich
miejscowości wchodzących w skład Gminy Rudka oraz spoza obwodu szkoły – z terenu Gminy
Brańsk.
VI.2. Działalność szkoły
1. Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole miały na celu uzupełnienie braków edukacyjnych
uczniów słabych, rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, przygotowanie uczniów do
różnego rodzaju konkursów. Były prowadzone w ramach godzin przydzielonych przez organ
prowadzący. Rodzaje zajęć i ich tygodniowy wymiar:
Oddział przedszkolny:
-

zajęcia rytmiczno-taneczne – 4 godz.

-

zajęcia komputerowe – 2 godz.

-

zajęcia artystyczne – 4 godz.

-

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 2 godz.

Szkoła podstawowa i gimnazjum:
-

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 5 godz.

-

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 godz.

-

Zespół wokalno-instrumentalny – 5 godz.

-

Zajęcia rewalidacyjne – 6 godz.

-

logopeda – 11 godz.

Ponadto nauczyciele prowadzili zajęcia dodatkowe o charakterze wyrównawczym lub
rozwijającym z własnego przedmiotu oraz jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
VI.2. Zakup wyposażenia oraz remonty
1. Zakup wyposażenia, remonty, naprawy.
W roku 2018 zakupiono:
-

wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej o wartości 6700 zł w ramach dotacji
celowej z budżetu państwa,

-

meble do pokoju nauczycielskiego o wartości 3163,04 zł,

-

radiomagnetofon i zabawki edukacyjne do oddziału przedszkolnego o wartości 1699 zł.
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Wykonano naprawy kserokopiarek, przegląd i napełnienie uszkodzonych gaśnic.
Wymieniono część opraw świetlówkowych na oprawy ze źródłem światła LED. W okresie
wakacji zostały przeprowadzone drobne prace remontowo-malarskie w celu odświeżenia
obiektów szkolnych, odnowiono halę gimnastyczną.
VI.3. Kadra pedagogiczna
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych
23 nauczycieli, w tym 6 na niepełny etat (łącznie 2,54 etatu).
Liczba stosunków pracy nauczycieli
Wyszczególnienie
ogółem

bez stopnia

stażysta

kontrakt.

mianow.

dyplomow.

Zatrudnieni w pełnym
wymiarze

17

0

0

0

1

16

Liczba

6

0

0

1

2

3

W tym
etatu

2,54

0

0

0,50

1,15

0,89

19,54

0

0

0,50

2,15

16,89

Zatrudnieni
w niepełnym
wymiarze

Razem etaty

Wszyscy nauczyciele posiadali dyplom ukończenia studiów magisterskich i
przygotowanie pedagogiczne.
Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach wskazanych
w art. 30 Karty Nauczyciela (bez dodatku wiejskiego i zasiłków refundowanych) 1 274 621,27
zł.
Na dzień 31.12.2018 r. ustawowe średnie wynagrodzenie nauczycieli w zależności od
stopnia awansu zawodowego przedstawiało się następująco:





nauczyciel stażysta: 2 900,20 zł
nauczyciel kontraktowy: 3 219,22 zł
nauczyciel mianowany: 4 176,29 zł
nauczyciel dyplomowany: 5 336,37 zł

VI.4. Pracownicy administracji i obsługi
W 2018 roku w szkole byli zatrudnieni: 1 pracownik administracyjny, 1 sprzątaczka, 2
pracowników kuchni.
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VII. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RUDCE
W gminie Rudka w roku 2018 funkcjonowała 1 biblioteka publiczna mieszcząca się w
budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce (pomieszczenie o pow. 60 m2 na 1
piętrze). W bibliotece jest zatrudniony 1 pracownik zajmujący stanowisko dyrektora.
Księgozbiór biblioteki na dzień 01.01.2018 r. wynosił 9 786 woluminów, a na dzień
31.12.2018 r. – 9 361 woluminów.
W roku 2018 zostało zakupionych 308 woluminów, w tym ze środków własnych 118, z
dotacji – 94 i z innych wpływów – 26. Ubyły 733 woluminy.
W tym okresie było zarejestrowanych 242 czytelników (użytkowników księgozbioru) i
dokonano ogółem 7 439 wypożyczeń, w tym:
 wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – 6 746
 udostępnienia księgozbioru na miejscu – 335
 udostępnienia czasopism bieżących – 358.
W roku 2018 odnotowano 6 555 odwiedzin w bibliotece, w tym 3 936 w wypożyczalni i 2 619
w czytelni łącznie z użytkownikami Intenetu.
Biblioteka jest wyposażona w 2 komputery, 1 skaner i 1 drukarkę.
Koszty działania biblioteki w 2018 roku to 59 957,68 zł.

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
Infrastruktura drogowa w gminie na dzień 31 grudnia 2018 r. obejmowała 154,2 km
dróg gminnych, z których 5,3% posiadało nawierzchnię asfaltową. Pozostałe drogi to drogi
żwirowe i o nawierzchni brukowej (1,19 km).
W roku 2018 przeprowadzono modernizację drogi gminnej nr 108111B (droga
powiatowa nr 1697B - m. Józefin) o długości 1,83 km. Koszt robót wyniósł 182 187,60 zł.
Długość czynnej sieci wodociągowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 29,50 km a
ilość przyłączy wodociągowych - 482 szt. Zasilanie sieci w wodę odbywa się ze stacji
uzdatniania wody w Rudce oraz w m. Brzeźnica (gm. Brańsk) – wieś Olendy.
W roku 2018 wykonano przebudowę i rozbudowę SUW w Rudce. Inwestycja była
współfinansowana ze środków UE a jej wartość wyniosła 2 429 754,09 zł.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 33,90 km a liczba
przyłączy kanalizacyjnych – 446 szt.
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System zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wszystkie miejscowości w gminie.
Ścieki są doprowadzane do oczyszczalni ścieków w Rudce.
W roku 2018 rozpoczęto rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olendy. Prace
zostały zakończone w m-cu marcu 2019 r. Długość nowowybudowanego odcinka wynosi 797
m. Zostały wykonane 2 przyłącza kanalizacyjne oraz zamontowana 1 przepompownia ścieków.
Wartość inwestycji to 259 998,89 zł. Jej koszty również były współfinansowane ze środków UE.
Zasób mieszkaniowy gminy to 5 mieszkań komunalnych oraz 1 lokal socjalny. Wszystkie
lokale oprócz lokalu socjalnego są zamieszkałe. W roku 2018 została w nich wymieniona
stolarka okienna. Wszystkie lokale są w dobrym stanie technicznym, wyposażone w instalację
c.o. i wod.-kan. Gmina nie posiada innych lokali lub budynków mieszkalnych.

IX. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
IX.1. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Rudka na lata 2017 – 2019.
Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku
i rodzinie przez państwo i samorządy. Nowy system ma za zadanie wzmocnić wsparcie
dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci
umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.
Pomoc dotyczyć ma również rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi,
pozbawionymi opieki rodzicielskiej. W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji
pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej (art. 3 ust.1) ww. ustawy. Obowiązek,
o którym mowa jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej
realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami
i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
1. System pieczy zastępczej
System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie
czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i
wychowania przez rodziców, a obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie
ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach
administracji rządowej.
2. Zadania Gminy
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Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania, mające na celu
stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których w
szczególności należy:
1) opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny –
Uchwałą Nr XV/109/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2017 został przyjęty
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Rudka na lata 2017 – 2019;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny – w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce nie został zatrudniony asystent rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa - w ramach tego zadania rodzina
może skorzystać z Punktu Poradniczo- Konsultacyjnego w Bielsku Podlaskim, który
świadczył usługi: prawne, psychologiczne, rodzinne, socjalne,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających - na
terenie Gminy Rudka nie szkolono rodzin wspierających oraz nie podpisano ani
jednej umowy,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla
dzieci - na terenie gminy działa jedna świetlice: Świetlica opiekuńczo –
wychowawcza „Caritas”, do której uczęszczało w 2018 r. - 25 dzieci;
4) finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny - w 2018 r. GOPS nie zatrudniał
asystenta,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy,
ponoszonych przez rodziny wspierające – w 2018 r. nie było rodzin wspierających;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej
placówce
opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Działaniami w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Rudka w 2018 r.
objętych zostało 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
Dane dotyczące poniesionych i planowanych wydatków Gminy Rudka za pobyt dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.




poniesione wydatki Gminy Rudka w 2018 r.
Gmina Rudka za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej funkcjonującej na
terenie Gminy Rudka wydatkowała kwotę –12 364,00 zł
planowane wydatki Gminy Rudka na 2019 r.
Gmina Rudka za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących
na terenie Gminy Rudka planuje kwotę –13 000,00 zł.
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W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo instytucjonalnej
pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w
wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
IX.2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018-2021
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018-2021 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rudka Nr XIX/144/2018 z dnia
26 marca 2018 r. Program jest realizowany przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw
rozwiązywania przemocy w rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Rudka
Nr 12 z dnia 22-03-2011 r.. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, z godnie z ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie
działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
a)

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

b)

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

c)

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

d)

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

e)

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny w Rudce odbył 6 spotkań. ZI rozpatrywał 4 nowe
przypadki podejrzenia stosowania przemocy w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty’’.
Niebieskie Karty były zakładane przez funkcjonariuszy Policji. Na pięć spraw prowadzonych
(jedna sprawa wszczęta w 2017 r.), trzy zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie i
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie,
natomiast jedną zamknięto z powodu braku zasadności podejmowania działań.
W roku sprawozdawczym w ramach kampanii informacyjnej ,,Postaw na rodzinę!’’
przeprowadzonej dn. 10.06.2018 r. podczas festynu sportowo-rekreacyjnego i pikniku
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rolniczego ,,Powitanie Lata u Ossolińskich’’ pracownicy GOPS w Rudce (również członkowie ZI)
rozdysponowali ulotki dostarczające wiedzy m.in. na temat zjawiska przemocy.

IX.3. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.
został przyjęty uchwałą Nr XVIII Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r.
Na terenie gminy funkcjonuje 1 punkt sprzedaży alkoholu gdzie prowadzona jest
sprzedaż alkoholu powyżej 18% (wódka),oraz alkoholu od 4,5% do 18% i sprzedaż alkoholu
do 4,5 % oraz piwo.
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za jeden rok objęty zezwoleniem
wynosi:
 do 4,5 % oraz piwo – 11 507,90 zł
 powyżej 4,5 % do 18 % - 576,25 zł
 powyżej 18 % - 11 719,76 zł.
Aktualna liczba zezwoleń na dzień 31 grudnia 2018 wynosiła:
 zezwolenie A (piwo) – 1
 zezwolenie B (wino) - 1
 zezwolenie C (wódka) – 1
Realizację Programu
Alkoholowych.

prowadzi

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Komisja w 2018 r. wydała 1 jednorazową pozytywną opinię w sprawie zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Nr XIX/128/01 z dnia 20
lipca 2001 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XIII/80/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków
sprzedaży tych napojów.
W roku kalendarzowym 2018 wpłynęły 2 wnioski ( w tym 1 z Posterunku Policji w Brańsku
i 1 wniosek od rodziny) o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol. W związku z
złożonymi wnioskami, na posiedzenia Komisji wezwano 2 osoby. Członkowie Komisji podczas
rozmowy służyli szeroką informacją dotyczącą formy pomocy dla osoby nadużywającej.
Również wśród osób wezwanych, zostały rozdysponowane ulotki informacyjne na temat
szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono
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rozmowy interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości napojów
alkoholowych i wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu.
GKRPA brała udział również w programach i projektach profilaktycznych, poprzez:






dofinansowanie Szkolnego Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, który propagował zdrowy stylu życia bez
nałogów
sfinansowano spektakl o charakterze profilaktycznym
dofinansowano imprezy organizowanych na terenie Gminy Rudka, podczas których
propagowano zdrowego stylu życia bez nałogów
sfinansowano kampanię informacyjną „Postaw na rodzinę!”, której celem było
poinformowanie o dostępnych formach pomocy rodzinom w tym zmagającym się z
problemem alkoholowym.

Gminna Komisja przyjęła do realizacji w 2018 roku budżet w wysokości 30 265,00 zł wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym
niewykorzystane środki z roku 2017 w wysokości 7 496,46 zł.
Wydatki w ramach funduszu alkoholowego w 2018 r. według klasyfikacji budżetowej:
4170 wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych – 1 145,20 zł.
4210 zakup materiałów i wyposażenia – 11 696,65 zł.
4300 zakup usług pozostałych – 5 903,84 zł.
Łącznie wydatkowano kwotę: 18 745,69 zł
Reasumując, w 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na
walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminnej. Komisja
współpracowała na stałe z Urzędem Gminy, szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, Prokuraturą oraz Sądem Rejonowym.

IX.4 Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudka w latach
2018-2022
Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudka w latach
2018-2022 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rudka Nr XVIII/138/2017 z dnia 29 grudnia
2018 r.
Istniejący zasób mieszkaniowy zaspokaja potrzeby gminy w tym zakresie i nie zachodzi
potrzeba jego powiększania. W przypadku konieczności zapewnienia potrzeb mieszkaniowych
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gospodarstw domowych o niskim dochodzie, w sytuacji kiedy mieszkaniowy zasób gminy
okaże się niewystarczający, zakłada się wynajmowanie lokali od innych właścicieli oraz
podnajmowanie ich osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.
Lokale mieszkalne tworzące zasób mieszkaniowy gminy znajdują się w budynku
zlokalizowanym w Rudce, przy ul. Brańskiej 13, oddanym do użytku w roku 1994. Stan
techniczny budynku i mieszkań z uwagi na dość krótki okres użytkowania jest dobry. Niemniej,
jakość zastosowanych materiałów budowlanych, technologia wykonania niektórych
elementów konstrukcyjnych oraz z bieżące użytkowanie sprawiają, że wymagają one
nakładów na prace remontowe w zakresie niezbędnym do zapewnienia jak najlepszej
funkcjonalności budynku i lokali.
Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudka w latach
2018-2022 zakładał, że w roku 2018 nastąpi wymiana stolarki okiennej w lokalach. Zakładany
zakres modernizacji został wykonany.

IX.5. Program współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018
Program współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 -2018 został przyjęty
uchwałą Nr VI/78/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 listopada 2016 r.
Głównym celem Programu jest rozwój współpracy Gminy Rudka z organizacjami
pozarządowymi w zakresie efektywnej realizacji zadań publicznych na rzecz zaspokajania
potrzeb mieszkańców. Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy i
pozafinansowy.
W roku 2018, w ramach Programu, zlecono Caritas Diecezji Drohiczyńskiej realizację
zadania publicznego pod nazwą: Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży”. Umowa
określająca zasady i warunki współpracy została podpisana 05.01.2017 r. na okres od
15.01.2019 r. do 31.12.2018 r. Kwota dotacji wynosiła 9 000,00 zł w roku 2017 i 9 000,00 w
roku 2018. Dotacja zrealizowana była w formie niepieniężnej poprzez ponoszenie opłat za
wodę, ścieki, energię elektryczną, Internet oraz ogrzewanie.

IX.6. Plan rozwoju lokalnego Gminy Rudka na lata 2016-2023
Plan rozwoju lokalnego Gminy Rudka na lata 2016-2023 został przyjęty uchwałą Rady
Gminy Rudka Nr VIII/62/2016 z dnia 10 marca 2016 r. Plan określa warunki racjonalnego
inwestowania w gminie i przedstawia najbardziej uzasadnione projekty inwestycyjne
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przewidziane do realizacji na okres programowania Unii Europejskiej 2014-2020, projekty
których realizacja będzie miała szczególny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.
Na rok 2018 przewidziano realizację następujących projektów dla których inwestorem jest
Gmina Rudka:
1) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka;
2) budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych przy obiektach oczyszczalni ścieków i
hydroforni w m. Rudka;
3) budowa sieci wodno-kanalizacyjnej – ul. Sportowa w m. Rudka;
4) przebudowa drogi gminnej Nr 108112B na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 1701B (gr. powiatu-skrzyżowanie z drogą woj. Nr 681) do miejscowości
Niemyje-Jarnąty;
5) przebudowa części drogi gminnej od drogi Nr 108112B do skrzyżowania z drogą gminną
Nr 108129B.
Spośród ww. zadań, w roku 2018 zostało zrealizowane jedno, tj.: przebudowa i rozbudowa
stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł
2 689 752,98 zł brutto. Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach PROW 20142020.
Inwestycje drogowe przewidziane w Planie na rok 2018 miały być również wykonane z
wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego z funduszy UE. W m-cu marcu 2016 r. Gmina
złożyła wnioski o dofinansowanie w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski
konkursem w ramach działania PROW 2014-2020 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: budowy lub modernizacji dróg
lokalnych, ale wnioski nie zostały wybrane do dofinansowania z powodu niewielkiego budżetu
konkursu.
W roku 2018 rozpoczęto natomiast realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości Olendy”, przewidzianą w Planie na lat 2020-2022, która
została zakończona w m-cu marcu 2019 r. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 259
998,89 zł.

IX.7. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Rudka w roku 2018
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2018 został przyjęty uchwałą Nr XIX/146/2018.
Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy
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Rudka oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim
oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Rudka.
Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt
domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym
gospodarstwie rolnym;
2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na
stronach internetowych Gminy;
4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w
schroniskach oraz wolno żyjących kotów;
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na
wypadek następstw zdarzeń drogowych;
6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.
W ramach realizacji Programu Gmina Rudka podpisała umowy:
1) ze schroniskiem dla zwierząt dotyczącą odławiania i dostarczania bezdomnych psów;
2) z lekarzem weterynarii dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
3) z właścicielem gospodarstwa rolnego, do którego będą przekazywane zwierzęta
gospodarskie wymagające opieki.

X. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W okresie od 1 stycznia 2018 r. od 31 grudnia 2018 r. Rada Gminy Rudka pracowała w
czasie 8 sesji, na których podjęła 49 uchwał:
Lp.

Data
posiedzenia

Nr
sesji

1.

26.03.2018 r.
2.

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

XIX/144/2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021

program
realizowano

XIX/145/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz zasady zwolnienia z
opłat jak również trybu ich pobierania

uchwałę
wykonano

XIX
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XIX/146/2018

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Rudka w roku 2018

program
realizowano

4.

XIX/147/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań
finansowych samorządowej instytucji kultury za rok
2017

uchwałę
wykonano

5.

XIX/148/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2019

uchwałę
wykonano

XIX/149/2018

w sprawie podziału Gminy Rudka na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym

uchwałę
wykonano

7.

XIX/150/2018

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/137/2017 Rady Gminy
Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic
wiejskich na terenie Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

8.

XIX/151/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018

uchwałę
wykonano

XX/152/2018

w sprawie podziału Gminy Rudka na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

uchwałę
wykonano

10.

XX/153/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu użytkowego

uchwałę
wykonano

11.

XX/154/2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rudka na lata 2018-2021

uchwałę
wykonano

12.

XX/155/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018

uchwałę
wykonano

13.

XXI/156/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce

uchwałę
wykonano

XXI/157/2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Rudka

uchwałę
wykonano

XXI/158/2018

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudka do
złożenia oświadczenia w przedmiocie zrzeczenia się
odszkodowania za nieruchomości przejęte na
własność Powiatu Bialskiego na podstawie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

uchwałę
wykonano

16.

XXI/159/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta
Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

17.

XXI/160/2018

w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Rudka”

uchwałę
wykonano

18.

XXI/161/2018

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rudka za 2017 rok

uchwałę
wykonano

19.

XXI/162/2018

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Rudka

uchwałę
wykonano

3.

6.

9.

25.04.2018 r

XX

14.

15.
29.06.2018 r.

XXI
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20.

XXI/163/2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rudka na lata 2018-2021w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na
lata 2018-2021

21.

XXI/164/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018

uchwałę
wykonano

XXII/165/2018

zmieniająca uchwałę nr XXXI/132/10 Rady Gminy
Rudka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom
pełniącym funkcje kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Rudka

uchwałę
wykonano

XXII/166/2018

w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za zbiorowe
odprowadzanie ścieków

uchwałę
wykonano

24.

XXII/167/2018

w sprawie określenia kierunków polityki społecznogospodarczej gminy na 2019 rok

uchwałę
wykonano

25.

XXII/168/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018

uchwałę
wykonano

XXIII/169/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018

uchwałę
wykonano

27.

I/1/2018

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

28.

I/2/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Rudka

uchwałę
wykonano

29.

I/3/2018

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w
wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

30.

I/4/2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

I/5/2018

w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

32.

I/6/2018

w sprawie określenia liczby członków komisji stałych
działających przy Radzie Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

33.

I/7/2018

w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetowej Rady
Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

34.

I/8/2018

w sprawie ustalenia składu Komisji Gospodarki
Lokalnej, Spraw Społecznych i Socjalnych Rady Gminy
Rudka

uchwałę
wykonano

35.

I/9/2018

w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty i Kultury
Rady Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

II/10/2018

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2019-2020

uchwałę
wykonano

37.

II/11/2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

uchwałę
wykonano

38.

II/12/2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

uchwałę
wykonano

22.

23.

26.

31.

28.09.2018 r.

19.10.2018 r.

19.11.2018 r.

XXII

XXIII

I

36.
30.11.2018 r.

II

uchwałę
wykonano
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39.

II/13/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018

uchwałę
wykonano

40.

II/14/2018

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rudka

uchwałę
wykonano

41.

III/15/2018

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych

uchwałę
wykonano

42.

III/16/2018

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w
zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023

uchwałę
wykonano

III/17/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

uchwałę
wykonano

III/18/2018

w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
na zakup żywności lub posiłku w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i
w domu" na lata 2019-2023

uchwałę
wykonano

45.

III/19/2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudka na rok
2019

uchwałę
wykonano

46.

III/20/2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Rudka na lata 2018-2021

uchwałę
wykonano

47.

III/21/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018

uchwałę
wykonano

48.

III/22/2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rudka na lata 2019-2022

uchwałę
wykonano

49.

III/23/2018

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok
2019

uchwałę
wykonano

43.

44.
28.12.2018 r

III

Zatwierdzam:

Wójt
Marcin Gawrysiak
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