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Protokół nr 14/22 

z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Data i czas posiedzenia: 20.10.2022 r., godz. 8.15  

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  

Zastępca Wójta Gminy Rudziniec - Andrzej Hosz 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Weronika Daniel 

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter 

Radny sołectwa Łącza - Sebastian Kancy 

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. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych na terenie ośrodków 

wypoczynkowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa 

Niewiesze. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do zapoznania 

się z wynikami kontroli przeprowadzonych na terenie ośrodków wypoczynkowych nad 

Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesze. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła wyniki kontroli 

przeprowadzonych na terenie ośrodków wypoczynkowych nad Zbiornikiem Wodnym 
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Pławniowice od strony sołectwa Niewiesze. Poinformowała, że w trakcie przeprowadzonych 

kontroli sprawdzono wodomierze (zgodnie z wnioskiem komisji) oraz wywóz odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych. Następnie przedstawiła ustalenia poczynione w trakcie 

kontroli. W wyniku przeprowadzonych kontroli jeden podmiot został ukarany mandatem                  

z uwagi na brak zezwolenia Wójta Gminy na wywóz nieczystości płynnych. Ponadto                        

w przypadkach, w których podmioty kontrolowane nie przedstawiły rachunków 

potwierdzających wywóz, informację w tym zakresie pozyskano od podmiotów świadczących 

usługi wywozu odpadów i nieczystości płynnych. Poinformowała również, że dwukrotnie                     

(w miesiącu czerwcu oraz październiku br.) występowano do PINB w sprawie skontrolowania 

stanu zbiorników. Jednak do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi.  

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o zredagowanie przez radcę prawnego 

ponaglenia na działalność PINB.     

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 6  głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 7 członków komisji. 

 

Radny Ł. Pietrzyk wystąpił z wnioskiem o uprzątnięcie śmieci zebranych i pozostawionych 

w rejonie kortu Hotelu Laguna przy zbiorniku Małe Pławniowice. 

 

Na posiedzenie przybyła radna A. Bucher. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła zmiany jakie zostały 

wprowadzone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zaczną 

obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r. Omówiła nowe obowiązki jakie zostały nałożone na 

gminy.  

 

Radny H. Targowski wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oceny 

ilości pozostałego azbestu na terenie tzw. "Białego Dworu". 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 3  głosy  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 5 głosów, 

w obecności 8 członków komisji. 

 

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.  
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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 
 


