
1 

 

Protokół nr 12/22 

z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Data i czas posiedzenia: 28.06.2022 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 

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter 

Radny sołectwa Łącza - Sebastian Kancy 

Radny sołectwa Pławniowice - Joachim Lisok 

Radna sołectwa Rudno - Magdalena Stochaj 

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 założeń do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

założeń do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rudziniec oraz opróżnianie 

koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec. 
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Wójt Gminy poinformował, że obecny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Rudziniec oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Gminy Rudziniec obowiązuje do dnia 

31 grudnia br. Nowy przetarg będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Przeprowadzenie postępowania przetargowego trwa około 1,5 miesiąca. Jednak lepiej 

wcześniej ogłosić przetarg, żeby mieć czas na ewentualne odwołania. Poinformował, że 

ogłoszenie przetargu planowane jest najpóźniej w miesiącu sierpniu.    

 

Na posiedzenie przybył radny A. Szołtysik. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówiła zapisy ustawy                                    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych.  

 

Wójt Gminy zwrócił się do członków komisji o zajęcie stanowiska, czy częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny ma wynosić nadal raz na 

cztery tygodnie. 

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa opowiedziała się za odbieraniem odpadów 

komunalnych zbieranych w sposób selektywny raz na cztery tygodnie. 

 

Wójt Gminy zwrócił się do członków komisji o zajęcie stanowiska, czy częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i bioodpadów z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października ma wynosić raz na dwa tygodnie,  

a w przypadku budynków wielorodzinnych - raz na tydzień. 

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem, aby odpady 

komunalne zmieszane i bioodpady z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 

wielorodzinnych były odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, 

a w okresie od listopada do marca - raz na cztery tygodnie. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 8  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 8 członków komisji. 

 

Kolejno Wójt Gminy poruszył kwestię dostarczania koszy na śmieci. Poprosił o zajęcie 

stanowiska, czy nowym mieszkańcom zostaną zapewnione kosze na śmieci, czy też mają 

zaopatrzyć się w pojemniki we własnym zakresie.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa dodała, że mieszkańcom 

powinny zostać zapewnione pojemniki.  

    

Radna K. Lukoszek dodała, że etap dostarczania koszy na śmieci dla mieszkańców powinien 

zostać zakończony.   

 

Radny H. Targowski dodał, że z uwagi na złą sytuację finansową gminy należy zaniechać 

dostarczania koszy na śmieci. 
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Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby dostarczenie koszy na śmieci wprowadzić 

do postępowania przetargowego. 

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa opowiedziała się za wprowadzeniem do 

postępowania przetargowego zapisu o dostarczaniu kubłów dla nowych mieszkańców                      

w miarę zapotrzebowania przez firmę, która będzie świadczyć usługi w zakresie odbioru 

odpadów.   

 

Następnie Wójt Gminy poruszył kwestię pojemników na bioodpady. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

wystąpiła z wnioskiem, aby odbiór bioodpadów z posesji odbywał się w pojemnikach                        

o pojemności 120 l (jeden pojemnik 120 l na jedno gospodarstwo domowe). 

  

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 8  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 8 członków komisji. 

 

Radna M. Stochaj zwróciła uwagę na problem odbioru bioodpadów.   

 

Wójt Gminy poruszył kwestię PSZOK, gdzie mieszkańcy mogą oddać 20 kg gruzu na osobę 

na rok.  

 

Radny H. Targowski poinformował, że jest to zbyt mała ilość. Zaproponował, aby 

zwiększyć tę ilość o 5 kg gruzu.  

  

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa opowiedziała się za możliwością oddania na 

PSZOK 25 kg gruzu na osobę na rok.  

 

Wójt Gminy wystąpił z zapytaniem, czy mają zostać wprowadzone ograniczenia co do 

zużytych opon.    

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa opowiedziała się za niewprowadzaniem 

żadnych zmian, co do zużytych opon. 

 

Wójt Gminy poruszył temat ilości bioodpadów, które mogą zostać oddane na PSZOK przez 

mieszkańca. Zaproponował, aby na PSZOK mieszkaniec mógł oddać 1 worek 120 l 

bioodpadów na osobę.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwróciła uwagę, że 

powinna zostać uregulowana częstotliwość zmiany deklaracji o wysokości opłaty za odpady.  

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że nie ma 

możliwości ograniczenia ilości składanych w ciągu roku deklaracji.  

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwróciła uwagę, że pojemnik na bioodpady 

powinny otrzymać jedynie te osoby, które w trakcie roku nie zmieniają deklaracji.  
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Na zadane w trakcie komisji zapytania radnym została udzielona odpowiedź przez Wójta 

Gminy oraz Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Radny Ł. Pietrzyk opuścił posiedzenie.  

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy poruszył problem dotyczący zakupu opału. Następnie wystąpił z zapytaniem, 

czy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ma obowiązywać przez 

rok, czy dwa lata. 

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa opowiedziała się, aby przetarg obowiązywał 

przez okres jednego roku.  

 

Ad 6 

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 
 


