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Protokół nr 13/22 

z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Data i czas posiedzenia: 23.08.2022 r., godz. 16.00  

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

                                     Ewa Sztyrc 

 

Komisja odbyła się w hybrydowym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

Ad 1,2 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa otworzyła posiedzenie  

i przystąpiła do sprawdzenia kworum. Oświadczyła, na 8 członków komisji w posiedzeniu 

uczestniczyło 8 osób, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, lista 

obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu. Kolejno powitała obecnych na posiedzeniu. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof Obrzut  

Zastępca Wójta Gminy Rudziniec - Andrzej Hosz 

Dyrektor ZBGKiM - Krzysztof Szolich  

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter 

Radny sołectwa Rudziniec - Tomasz Falfasiński 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Ad 3 
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła  do  przyjęcia 

wniosków  do  proponowanego porządku obrad, który stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu.  

  

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.  

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Omówienie planów rozbudowy kanalizacji.   

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

planów rozbudowy kanalizacji. 

 

Wójt Gminy poinformował, że po przedstawieniu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Rudziniec, radni byli zdziwieni, iż koncepcja przewiduje również możliwość 

podłączenia w przyszłości do oczyszczalni miejscowości Rudno oraz Bojszów. Zwrócił 

uwagę, że nieuzasadnione było, aby przy zleceniu opracowania koncepcji nie uwzględnić 
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możliwości jej rozbudowy w przyszłości oraz przyjęcia ścieków z sąsiednich miejscowości. 

Dodał, że to Rada Gminy powinna podjąć decyzję, czy zlecony zostanie projekt budowy 

oczyszczalni ścieków wyłącznie dla miejscowości Rudziniec, czy też z uwzględnieniem 

możliwości rozbudowy oczyszczalni w przyszłości. Jednak w sytuacji budowy oczyszczalni 

ścieków dla samej miejscowości Rudziniec należy zastanowić się co ze ściekami 

dowożonymi. Następnie przypomniał koszt podłączenia poszczególnych ulic w miejscowości 

Rudziniec do sieci kanalizacyjnej. Kolejno przypomniał, że koszt wykonania I etapu budowy 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudziniec wynosi 12 800 000 zł, a całości inwestycji 

17 mln zł. Zwrócił uwagę, że na realizację inwestycji z zakresu kanalizacji gmina uzyskała 

dofinansowanie w wysokości 4 mln zł.  

 

Radny Ł. Pietrzyk dodał, że jak najbardziej należałoby rozbudować kanalizację oraz 

uwzględnić odbiór ścieków z innych miejscowości, a także wykorzystać otrzymane 

dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu kanalizacji w wysokości 4 mln zł.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że może zostać wybudowana oczyszczalnia ścieków wyłącznie 

dla miejscowości Rudziniec, bez możliwości odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych. 

Jednak koszt utrzymania oczyszczalni ścieków będzie podobny. Ponadto przy mniejszej ilości 

ścieków, koszt zrzutu ścieków jest większy. Kolejno zwrócił uwagę, że problematyczna                    

w zakresie wykonania sieci kanalizacyjnej jest ul. Zamkowa w Rudzińcu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem, aby wybudowana została 

oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Rudziniec, bez uwzględnienia jej rozbudowy  

w przyszłości, przy uwzględnieniu odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych.             

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska                   

i Rolnictwa poddała pod głosowanie wniosek o rozbudowę kanalizacji w miejscowości 

Rudziniec o ul. Akacjową, ul. Jaśminową, ul. Zamkową, ul. Nad Lisim Potokiem,                           

ul. Brzozową oraz ewentualnie o ul. Dąbrówka w Bojszowie. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 6  głosów  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 8 członków komisji. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska                   

i Rolnictwa poddała pod głosowanie wniosek o budowę oczyszczalni ścieków dla 

miejscowości Rudziniec, bez uwzględnienia jej rozbudowy w przyszłości, przy 

uwzględnieniu odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych. 

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 3  głosy  

Przeciw – 4 głosy 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 8 członków komisji. 

 

Wójt Gminy dodał, że z uwagi na problem z ul. Zamkową w Rudzińcu, rozważona zostałaby  

zamiana tejże ulicy na inną lokalizację, tj. rozbudowa istniejącej lokalnej oczyszczalni                            

w Chechle bądź Poniszowicach. 
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Ad 5 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy odniósł się do tematu wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Kolejno omówił 

sprawę podtopień jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie naszej gminy. 

 

Radny H. Targowski w związku z otrzymaną odpowiedzią na wcześniej zgłoszone zapytanie 

dotyczące zalegającego azbestu na tzw. Białym Dworze, wystąpił z następującymi 

zapytaniami: 

 kiedy dokonano wywozu odpadów z działki nr 353/36 obręb Pławniowice  

w związku ze zleceniem Starosty Gliwickiego oraz jaka była ilość wywiezionego azbestu 

w tonach, a także ile ZBGKiM w Rudzińcu zarobił z tego tytułu, 

 kiedy został przywieziony azbest w ilości 5 ton z posesji położonej na terenie Gminy 

Rudziniec. Ponadto czy ZBGKiM w Rudzińcu w ramach dotacji brał udział                         

w pracach rozbiórkowych, czy właściciel otrzymał dofinansowanie na usunięcie, transport 

oraz unieszkodliwienie i składowanie wyrobów zawierających azbestu, które to jest 

traktowane jako przychód i powinno zostać rozliczone w urzędzie skarbowym. Czy prace 

były zgłoszone w sanepidzie, nadzorze budowlanym, państwowej inspekcji pracy. 

Ponadto, czy azbest ten został zdemontowany przez właściciela, czy też pomógł w tych 

pracach ZBGKiM, 

 w jakiej ilości zostały odebrane do utylizacji na indywidualne zgłoszenie osoby fizycznej 

pozostałe wyroby azbestowe, z uwagi na obowiązek inwentaryzacji azbestu przed i po 

jego zdjęciu, 

 co oznacza stwierdzenie jeden środek transportu. Czy jest to pojazd o pojemności                  

25 ton, czy do 50 ton, 

 czy wywóz zgromadzonego azbestu odbędzie się w ramach dotacji z budżetu gminy 

Rudziniec, 

 czy gmina posiada zezwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów zawierających 

azbest.  

 

Po omówieniu tematu dotyczącego zalegającego azbestu na tzw. Białym Dworze radny  

H. Targowski wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie wizji w zakresie gospodarki 

azbestem na tzw. Białym Dworze.   

 

W związku z informacją przekazaną przez Dyrektora ZBGKiM, iż w dniu jutrzejszym 

azbest znajdujący się obecnie na tzw. Białym Dworze ma zostać zabrany, radny                    

H. Targowski wycofał wcześniej złożony wniosek.  

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie 

przez Dyrektora ZBGKiM w Rudzińcu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej informacji               

o ilości wywiezionego azbestu z tzw. Białego Dworu. 

 

Radna E. Richter zwróciła uwagę na potrzebę uruchomienia autobusu z Taciszowa do 

Kleszczowa. Wystąpiła również z wnioskiem o naprawę potłuczonej szyby na przystanku 

autobusowym koło Remedium w Taciszowie.   

 

Ad 6 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa podziękowała zebranym za udział. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

 

 

………………………..                                        .……………………………………………… 
Data i podpis protokolanta                                        Data i podpis Przewodniczącej Komisji ds. Ochrony  

                                                                                                Środowiska i Rolnictwa 
 


