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Protokół nr 14/22 

z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Data i czas posiedzenia: 27.10.2022 r., godz. 15.15  

Miejsce posiedzenia: teren tzw. "Białego Dworu" w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 2 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

                                     Ewa Sztyrc 

 

Komisja miała charakter wyjazdowy.   

 

Ad 1,2 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa otworzyła posiedzenie. Na 

podstawie listy obecności, oświadczyła, że na 8 członków komisji w posiedzeniu 

uczestniczyło 6 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: 

Dyrektor ZBGKiM - Krzysztof Szolich  

Radna sołectwa Pławniowice - Joachim Lisok 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu.  

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Zapoznanie się z postępowaniem w zakresie utylizacji azbestu przez ZBGKiM  

w Rudzińcu - wizja lokalna na terenie tzw. "Białego Dworu" w Rudzińcu.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do zapoznania 

się z postępowaniem w zakresie utylizacji azbestu przez ZBGKiM w Rudzińcu - wizja 

lokalna na terenie tzw. "Białego Dworu" w Rudzińcu. 

 

Na posiedzenie przybyła radna A. Bucher. 

 

Dyrektor ZBGKiM przedstawił jak wyglądało przygotowanie azbestu do transportu na 

terenie tzw. "Białego Dworu". Zwrócił uwagę, że azbest kwalifikowany jest na dachu, gdzie 

na podstawie powierzchni dachu możliwe jest oszacowanie jego ilości. Ważenie azbestu 

odbywa się dopiero na wysypisku. Poinformował, że cały azbest z terenu tzw. "Białego 

Dworu" został wywieziony i w chwili obecnej nie ma azbestu na tym terenie. 

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Na posiedzeniu nie poruszono żadnych spraw bieżących. 



2 

 

Ad 5 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa podziękowała zebranym za udział. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

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

                                                                                                Środowiska i Rolnictwa 
 


