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Protokół nr 11/22 

z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Data i czas posiedzenia: 25.05.2022 r., godz. 15.30  

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 7 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  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Weronika Daniel 

Radca prawny - Michał Szachnitowski 

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. Sprawozdanie z prac Spółki Wodnej za rok 2021 oraz plan działań na 2022 rok. 

5. Podjęcie działań związanych z wyczyszczeniem, wyregulowaniem i odmuleniem 

cieku wodnego "Lisi Potok" w Rudzińcu.  

6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady 

Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł 

ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. 

7. Omówienie zakresu kontroli ośrodków wypoczynkowych przed rozpoczęciem sezonu 

wakacyjnego. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 



2 

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

sprawozdania z prac Spółki Wodnej za rok 2021 oraz plan działań na 2022 rok. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła sprawozdanie z prac 

Spółki Wodnej za rok 2021 oraz plan działań na 2022 rok. Poinformowała, że na realizację 

zadań w 2021 r. Spółka Wodna otrzymała środki z dotacji z budżetu gminy w wysokości  

30 000 zł, środki z dotacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach w wysokości 16 000 zł oraz 

środki w wysokości 4 086,10 zł ze składek członkowskich. Kolejno poinformowała, że  

w 2021 r. składka członkowska wynosiła 25 zł za pierwszy hektar i 10 zł za każdy kolejny 

hektar. Natomiast na 2022 r. Spółka Wodna ma do dyspozycji środki finansowe pochodzące  

z dotacji z budżetu gminy w wysokości 30 000 zł, dotacji Starostwa Powiatowego  

w Gliwicach w wysokości 20 000 zł oraz środki własne w wysokości 12 500 zł. Ponadto 

składka członkowska w 2022 r. wynosi 30 zł za pierwszy hektar i 15 zł za każdy kolejny 

hektar. Poinformowała również, że obecnie Spółka Wodna liczy 165 członków. 

  

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do podjęcia 

działań związanych z wyczyszczeniem, wyregulowaniem i odmuleniem cieku wodnego "Lisi 

Potok" w Rudzińcu. 

 

Wójt Gminy poinformował, że sprawa była już omawiana na posiedzeniu Komisji  

ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 10 lutego br. Zwrócił uwagę, że  

w rzeczywistości Lisi Potok przebiega inaczej niż wskazują mapy. W związku z powyższym, 

aby móc podjąć jakiekolwiek prace, konieczna jest w pierwszej kolejności regulacja jego 

stanu prawnego. Dodał, iż regulacja przebiegu Lisiego Potoku nie jest sprawą łatwą. Kolejno 

przedstawił trudności w tym zakresie. Następnie poinformował, że po przegłosowaniu 

wniosku o wyczyszczenie bądź też wyregulowanie Lisiego Potoku należy sporządzić 

kalkulację, która pozwoli określić koszt realizacji takiego zadania. 

 

Radny T. Falfasiński zwrócił uwagę na konieczność wyregulowania i wyczyszczenia 

Lisiego Potoku na odcinku od ul. Cichej do parku w Rudzińcu. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa poddała pod głosowanie wniosek o przygotowanie dokumentacji do 

wyregulowania i wyczyszczenia Lisiego Potoku na odcinku od ul. Cichej do parku  

w Rudzińcu. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 5 głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 1 głos, 

w obecności 7 członków komisji.  

 

Ad 6 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu 

Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec, który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówiła projekt ww. uchwały. 

 

Radny T. Falfasiński wystąpił z zapytaniem, czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisów, 

które pozwoliłyby na wymianę czterech kotłów na jeden kocioł w budynku. Dodał, że  

w takiej sytuacji zostałaby udzielona dotacja tylko na jeden piec. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na budynki, gdzie są wspólnoty 

mieszkaniowe, a w budynku jest tylko jeden kocioł.  

 

Radca prawny wyjaśnił, że uwzględnienie poruszonych kwestii w projekcie uchwały 

wymagałoby jego zmiany w dużo szerszym zakresie. 

 

Po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad  

i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów 

modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec, 

członkowie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowali ww. 

projekt uchwały.  

 

Ad 7 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

zakresu kontroli ośrodków wypoczynkowych przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w tym roku również planowana jest kontrola ośrodków 

wypoczynkowych przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Rozpoczęcie kontroli planowane 

jest po 20 czerwca br. Dodał, że kontrola obejmie wywóz odpadów komunalnych, wywóz 

nieczystości ciekłych oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Następnie 

poinformował, że właściciele ośrodków wypoczynkowych są wcześniej powiadamiani 

o planowanej kontroli.  Dodał, że w kontroli oprócz pracowników urzędu, uczestniczą 

również przedstawiciele Policji. Po zakończeniu kontroli, jak co roku sporządzony zostanie 

protokół. 

 

Radny H. Targowski poinformował, że w ubiegłym roku przekazana została informacja  

o ilości wniosków, które zostały skierowane do PINB. W związku z powyższym, czy 

wiadomo jak wyglądało sprawdzenie ze strony PINB oraz czy przyniosło to zamierzony 

skutek.  

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że sprawa nadal 

jest w toku i nieznany jest wynik kontroli prowadzonej przez PINB. 

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o wystąpienie do PINB o przedstawienie 

wyników kontroli w związku z wnioskami przekazanymi po kontroli ośrodków 

wypoczynkowych w 2021 roku. Kolejno wystąpił z wnioskiem o przyporządkowanie licznika 

wody do każdego ośrodka wypoczynkowego, aby w protokole kontroli został wskazany 

licznik podstawowy.  

 

Radny H. Targowski wystąpił z zapytaniem, czy nie ma możliwości prawnej, aby 

przedsiębiorcy nad Jeziorem Pławniowice zostali objęci odrębnymi zapisami uchwały  

w zakresie określonych obowiązków.  
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Radca prawny wyjaśnił, że istnieją różne rozwiązania w tym zakresie. Jednak głównym 

problem jest objęcie określonymi rozwiązaniami wybranej części gminy. Dodał, że w sytuacji 

wprowadzenia takich rozwiązań nieznane jest na chwilę obecną stanowisko Nadzoru 

Prawnego w tym zakresie.  

 

Ad 8 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Radna K. Lukoszek poruszyła problem ośrodków wypoczynkowych, które powstały  

w Rzeczycach wzdłuż ul. Piaskowej oraz drogi prowadzącej do stacji PKP. Wystąpiła  

z wnioskiem o sprawdzenie na jakich zasadach powstały ośrodki wypoczynkowe  

w Rzeczycach, w jaki sposób odprowadzane są ścieki z tych obiektów. Wystąpiła również  

z zapytaniem, czy w tym przypadku zostanie nadany numer porządkowy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z zapytaniem, czy sprawdzane jest na jakiej 

podstawie powstają budynki nad Jeziorem Pławniowice (czy odbywa się to na podstawie 

stosownego zezwolenia).  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwróciła uwagę na 

konieczność ograniczenia możliwości składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami w danym miesiącu (deklaracja tylko raz w miesiącu). 

 

Ad 9 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa podziękowała zebranym za udział. 

 

 

 

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 
 


