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Protokół nr 12/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 

 

Data i czas posiedzenia: 29.09.2022 r., godz. 15.30  

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Richter 
 

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 Rewizyjnej stwierdziła prawomocność posiedzenia, na 5 członków 

Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyły 4 osoby, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji, lista obecności stanowi zał. nr 1 nin. protokołu. 

 

W posiedzeniu ponadto uczestniczą: 

Zastępca Wójta Gminy - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy -  Zuzanna Wollek-Gaida 

Dyrektor ZBGKiM w Rudzińcu - Krzysztof Szolich  

Radny sołectwa Rudziniec - Henryk Targowski 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Ad 3 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 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. Przedstawienie informacji dotyczącej postępowania w zakresie utylizacji azbestu 

przez ZBGKiM w Rudzińcu. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do przedstawienia informacji dotyczącej 

postępowania w zakresie utylizacji azbestu przez ZBGKiM w Rudzińcu. 

 

Dyrektor ZBGKiM odniósł się do sprawy zalegającego azbestu na tzw. Białym Dworze. 

Poinformował, że zgromadzony na tzw. Białym Dworze azbest pochodzi w części  

z wykonanego zlecenia Starosty Gliwickiego dotyczącego uporządkowania działki nr 353/36 

obręb Pławniowice z odpadów wśród których znajdował się również azbest 3,8 t. Wyroby 

azbestowe w ilości 5 Mg, po ustaleniu z pracownikiem ZBGKiM, zostały przywiezione na ten 

teren od właściciela posesji położonej na terenie Gminy Rudziniec w ramach tegorocznego 
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Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rudziniec, tj. Chechło ul. Kwiatowa  12. 

Poinformował, że pozostałe wyroby azbestowe to odebrany do utylizacji azbest na 

indywidualne zgłoszenie osoby fizycznej (Rudno ul. Gliwicka) w ilości 0,2 Mg oraz azbest 

pochodzący z likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”, tj.: 

- ścieżka rowerowa wokół zbiornika Pławniowice rejon przepompowni Bumaru Łabędy, 

- Ligota Łabędzka ul. Kasztanowa, 

- Pławniowice ul. Polna (stary wjazd na autostradę), 

- Poniszowice - park, 

- działka przy drodze DK 40 (były transformator). 

Jednocześnie poinformował, że w celu zminimalizowania kosztów transportu i utylizacji 

azbestu czasowo zgromadzono azbest do ilości pozwalającej na zapełnienie jednego środka 

transportu i odwozie do miejsca utylizacji (wytyczne firm dla zlecających transport odpadów) 

Kolejno dodał, że do chwili obecnej zostało wywiezione i zutylizowane: 

- w dniach  24-25 sierpnia br. przez firmę PRE Zero i zutylizowane na składowisku  

w Knurowie w ilości 16,08 Mg, co potwierdzają karty przekazania odpadu  

o nr 10/2022/KPO - 13/2022/KPO, 

- w dniu 2 września br. przez firmę PRO Enviro sp. z o.o. i zutylizowane na składowisku 

Biała w Młyńsku w ilości 16 Mg, co potwierdza karta przekazania odpadu  

o nr 160/2022/KPO. 

Następnie poinformował, że w trakcie są czynności polegające na demontażu, zbieraniu, 

transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zgodnie  

z zarządzeniem Wójta Gminy. Zakres prac to demontaż azbestu z 7 lokalizacji obejmującą  

ilość 14,6 Mg oraz zbieranie  azbestu leżącego w 17 lokalizacjach obejmującą ilość 34, 8 Mg 

w sumie 49,4 Mg. Dodał, że zachowane zostały procedury i przepisy związane z demontażem 

azbestu, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem co potwierdza protokół kontroli 

Sanepidu. Ponadto poinformował, że w ramach gminnego Programu usuwania azbestu                     

z terenu Gminy Rudziniec wykonywane są następujące czynności: 

- oględziny nieruchomości, w ramach których dokonywany jest ponowny pomiar azbestu oraz 

sporządzana jest dokumentacja zdjęciowa; 

- zgłoszenie przez wykonawcę organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi 

pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu prac polegających na 

zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest; 

- demontaż, zebranie, transport i utylizacja azbestu, co jest potwierdzone protokołem 

podpisanym przez mieszkańca i wykonawcę; 

- transport i utylizacja odpadów potwierdzone kartami przekazania odpadów. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z zapytaniem, czy w chwili obecnej 

składowany jest jakiś azbest. 

 

Dyrektor ZBGKiM poinformował, że obecnie na lokalizacjach, gdzie jest demontowany 

azbest, tam będzie on również odbierany. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z zapytaniem, czy azbest będzie ponownie 

składowany w jednym miejscu. 

 

Dyrektor ZBGKiM poinformował, że azbest nie będzie składowany, gdyż nie posiada 

zezwolenia na składowanie azbestu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z zapytaniem, jak wypadła przeprowadzona 

przez sanepid kontrola.   
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Dyrektor ZBGKiM poinformował, że kontrola została przeprowadzona w dniu 12 września 

br. przez pracowników sanepidu. Nie wykazała żadnych zastrzeżeń i nieprawidłowości. 

Dodał, że istnieje możliwość zapoznania się z protokołem. Kontrola dotyczyła prac 

związanych z demontażem azbestu na terenie gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu 

radnemu H. Targowskiemu. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 4 głosy  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głos, 

w obecności 4 radnych. 

 

Radny H. Targowski zwrócił uwagę, że pomimo braku zezwolenia, azbest był składowany 

na tzw. Białym Dworze, a sanepid nie dopatrzył się nieprawidłowości w tym zakresie. 

 

Dyrektor ZBGKiM wyjaśnił, że na dzień kontroli azbest nie był zgromadzony na tzw. 

Białym Dworze. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z zapytaniem, czy w chwili obecnej azbest znajduje się na 

tzw. Białym Dworze.  

 

Dyrektor ZBGKiM poinformował, że obecnie znajduje się tam azbest z jednej lokalizacji  

w Rudzińcu. Jednak nie jest w stanie na chwilę obecną określić dokładnie jego ilości. Zwrócił 

uwagę, że ze względów ekonomicznych azbest jest wywożony po zebraniu odpowiedniego 

tonażu.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie 

podsumowania akcji letniej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie wizji na terenie tzw. Białego 

Dworu przez Komisję ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o przygotowanie 

podsumowania akcji letniej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 4 głos  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głos, 

w obecności 4 radnych. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poddała pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie 

wizji na terenie tzw. Białego Dworu przez Komisję ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 1 głos  

Przeciw – 3 głosy 

Wstrzymuję się – 0 głos, 
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w obecności 4 radnych. 

 

Na posiedzenie przybyła radna M. Stochaj. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przystąpiła do omówienia spraw bieżących. 

 

Na posiedzeniu nie poruszono żadnych spraw bieżących. 

 

Ad 6 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zakończyła posiedzenie i podziękowała zebranym za 

udział. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej. 

 

 

..................................................                   .................................................................................. 
data i podpis protokolanta                                          data i podpis Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  
 

 

     Tomasz Falfasiński  – podpis……………………………………....... 

 

     Joachim Lisok – podpis……………................................................. 

 

     Mariusz Strójwąs - podpis……………………………………............ 

 

     Magdalena Stochaj - podpis…………………………………….......... 


