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Protokół nr 10/22 

z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

Data i czas posiedzenia: 10.02.2022 r., godz. 17.30  

Miejsce posiedzenia: zdalny tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

                                     Ewa Sztyrc 

 

Komisja odbyła się w zdalnym 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 8 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 - Andrzej Hosz 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Weronika Daniel 

Inspektor ds. kanalizacji - Krzysztof Szwanda 

Dyrektor ZBGKiM - Krzysztof Szolich 

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter 

Radny sołectwa Rudziniec - Tomasz Falfasiński 

Radny sołectwa Bycina - Sebastian Kałuża 

Radny sołectwa Łącza - Sebastian Kancy 

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 projektów uchwał:  

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec                   

z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec, 

b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec                   

z dnia  26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych                                   
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i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Podsumowanie wykonania zadań w 2021r. i omówienie priorytetowych działań 

proekologicznych  w  2022r. na  terenie Gminy Rudziniec   

a. program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  

b. program ograniczenia niskiej emisji, 

c. program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

6. Omówienie planów rozbudowy kanalizacji sieciowej.  

7. Omówienie zakresu prac związanych z wyczyszczeniem, wyregulowaniem                             

i odmuleniem cieków wodnych, między innymi Lisi Potok w Rudzińcu.  

8. Omówienie wniosku o uznanie pomnika przyrody.  

9. Sprawy bieżące. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

projektów uchwał:  

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia            

26 listopada 2020r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości                       

i porządku na terenie Gminy Rudziniec, 

b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec                   

z dnia  26 listopada 2020r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r.                       

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rudziniec, który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu oraz projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia  26 listopada 2020r.                      

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi 

zał. nr 4 do nin. protokołu. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do 

podsumowania wykonania zadań w 2021r. i omówienie priorytetowych działań 

proekologicznych  w  2022r. na  terenie Gminy Rudziniec   

a. program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  

b. program ograniczenia niskiej emisji, 

c. program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

Inspektor ds. kanalizacji przedstawił podsumowanie prac za 2021 r. w zakresie programu 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Poinformował, że był to 11 rok realizacji 

programu. Od 2011 r. dofinansowano wymianę 490 przydomowych oczyszczalni na łączną 

kwotę ponad 3 734 773,52 zł. Następnie poinformował, że w 2021 r. dofinansowano budowę 

19 przydomowych oczyszczalni ścieków, na łączna kwotę 132 880 zł. Maksymalna kwota 

dofinansowania wyniosła 7 000 zł. Następnie przedstawił plany w zakresie programu na  
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2022 r. W budżecie gminy zarezerwowana jest kwota 140 000 zł. Co umożliwia 

dofinansowanie do wymiany 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Poinformował, że 

złożone są 43 wnioski, z czego z 2021 r. pozostało 18 wniosków, które wchodzą z automatu 

do realizacji w 2022 r. Dodał, że gdyby wszystkie wnioski miały zostać dofinansowane to 

konieczne byłoby zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 301 000 zł. W związku  

z powyższym zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie.   

 

Wójt Gminy dodał, że należałoby dać możliwość uzyskania dofinansowania do budowy 

przydomowej oczyszczalni wszystkim osobom zainteresowanym. Dlatego też proponuje się 

wystosowanie pisma do wszystkich inwestorów, którzy mieliby zadeklarować chęć realizacji 

inwestycji w 2022 r. do dnia 15 marca br. Dodał, że na tej podstawie przy dzieleniu nadwyżki 

budżetowej można by wygospodarować odpowiednie środki finansowe.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajęła 

stanowisko, aby wystosować pismo do wszystkich inwestorów zainteresowanych budową 

przydomowej oczyszczalni ścieków o zadeklarowanie chęci realizacji inwestycji w 2022 r. 

Następnie w ramach środków pochodzących z nadwyżki budżetowej zabezpieczyć 

odpowiednie środki finansowe na ten cel w budżecie gminy.     

 

Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła 

podsumowanie prac za 2021 r. w zakresie programu ograniczenia niskiej emisji. 

Poinformowała, że w 2021 dofinansowano wymianę 168 źródeł ciepła, w tym kotły węglowe 

- 82, kotły gazowe - 14, kotły na biomasę - 34 oraz pompy ciepła - 38. Łączna wartość 

zadania wyniosła 1 337 787,41 zł, w tym dotacja Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 

632 000 zł, budżet gminy 705 787,41 zł. Poinformowała, że łącznie w ramach programu 

udało się wymienić 451 źródeł ciepła, w tym kotły węglowe - 288, kotły gazowe - 32, kotły 

na biomasę - 92, ogrzewanie elektryczne - 1 oraz pompy ciepła - 38. Następnie 

poinformowała, że na 2022 r. zaplanowano wymianę 150 źródeł ciepła, z czego 80 w ramach 

budżetu gminy, a 70 w ramach dotacji z metropolii. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy 

złożonych jest 134 wnioski, w tym 80 wniosków pochodzi z lat poprzednich. Sporządzone 

zostały juz pisma do mieszkańców z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w programie.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w chwili obecnej program ograniczenia emisji nie jest już 

realizowany przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach, gdzie określone były pewne 

warunki, jak dofinansowanie wyłącznie do budynków jednorodzinnych. W związku                                  

z powyższym zwrócił się o zajęcie przez członków komisji stanowiska w sprawie możliwości 

dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach, gdzie wydzielone są 3 - 4 mieszkania.       

 

Radny T. Falfasiński poinformował, że w przypadku budynków wielorodzinnych również 

powinna być możliwość dofinansowania wymiany źródła ciepła. Należy tylko zastanowić się, 

czy dofinansowanie powinno dotyczyć każdego mieszkania z osobna, czy też jedno wspólne. 

 

Radna K. Lukoszek dodała, że w przypadku budynków wielorodzinnych powinna być 

również możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła. Jednak każdy 

powinien ubiegać się o to dofinansowanie indywidualnie.  

 

Radna E. Richter wystąpiła z zapytaniem, czy istnieje możliwość ubiegania się  

o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w przypadku, gdy ogrzewany jest zarówno 

budynek mieszkalny, jak i 60 m
2
 pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności 

gospodarczej. 
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Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła 

podsumowanie prac za 2021 r. w zakresie programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec. Poinformowała, że w 2021 r. zdemontowano 

oraz zebrano odpady zawierające azbest w ilości 35 ton z 22 posesji stanowiących własność 

osób fizycznych na łączną kwotę 40 482,89 zł. Dodała, że mieszkańcy otrzymują 

dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100% kosztów demontażu, transportu, 

zbierania  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W 2022 r. w budżecie gminy 

na ten cel zabezpieczona jest kwota 40 000 zł. Od początku realizacji programu 

zdemontowano oraz zebrano odpady zawierające azbest w ilości 450 ton.  

 

Ad 6 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

planów rozbudowy kanalizacji sieciowej. 

 

Inspektor ds. kanalizacji poinformował, że na dzień dzisiejszy kanalizacja znajduje się                  

w czterech miejscowościach, z czego dwie skanalizowane są w dużym stopniu (Rudziniec 

oraz Słupsko), a dwie pozostałe Chechło oraz Poniszowice miejscowo z oczyszczalniami 

ścieków. Kolejno poinformował, że w 2017 r. wykonano koncepcję skanalizowania sołectw 

Bojszów oraz Rudno. Jednak temat nie został dalej kontynuowany. Natomiast w 2021 r. 

opracowano koncepcję rozbudowy kanalizacji w Rudzińcu. Do rozważenia pozostaje temat 

czy budować oczyszczalnię ścieków w Rudzińcu, czy też w dalszym ciągu odprowadzać 

ścieki do oczyszczalni w Niezdrowicach. W sytuacji, gdyby miała zostać wybudowana 

oczyszczalnia ścieków w pierwszej kolejności należałoby wykonać koncepcję. Koszt 

wykonania takiej koncepcji wynosi około 50 000 zł. Ponadto poinformował, że z obowiązku 

podłączenia się do sieci kanalizacyjnej zwolnione są budynki posiadające przydomową 

oczyszczalnię ścieków. Następnie przedstawił ile przydomowych oczyszczalni 

zamontowanych jest w poszczególnych miejscowościach.  

 

Wójt Gminy odniósł się do tematu kanalizacji w miejscowości Rudziniec oraz 

dofinansowania do inwestycji z zakresu kanalizacji. Poinformował, że wstępnie 

przegłosowana została przez Radę Gminy budowa oczyszczalni ścieków w Rudzińcu za 

kwotę około 4 400 000 zł. Poinformował, że w dniu dzisiejszym ukazało się wyjaśnienie, iż 

środki w ramach tego dofinansowania nie mogą zostać przeznaczone na budowę oczyszczalni 

ścieków. W związku z powyższym odniósł się do koncepcji rozbudowy kanalizacji 

wykonanej dla miejscowości Rudziniec. Poinformował, że wystosowane zostanie zapytanie 

do Ministerstwa Finansów, czy w ramach uzyskanego dofinansowania istnieje możliwość 

budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej oraz ul. Nad Lisim Potokiem w Rudzińcu 

oraz oczyszczalni ścieków w Rudzińcu. Dodał, że inwestycja musi zostać zrealizowana do 

2024 r.     

 

Radny Ł. Pietrzyk wystąpił z zapytaniem, jaki jest koszt wykonania sieci kanalizacyjnej dla 

tych dwóch ulic.  

 

Wójt Gminy poinformował, że koszt wykonania sieci kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej                  

w Rudzińcu wynosi około 430 000 zł, a przy ul. Nad Lisim Potokiem w Rudzińcu około  

627 000 zł.  

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajęła 

stanowisko, aby wystosowane zostało pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie 

możliwości wykonana w ramach przyznanego dofinansowania sieci kanalizacyjnej przy ul. 
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Brzozowej oraz ul. Nad Lisim Potokiem w Rudzińcu oraz budowy oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Rudziniec.      

 

Ad 7 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

zakresu prac związanych z wyczyszczeniem, wyregulowaniem i odmuleniem cieków 

wodnych, między innymi Lisi Potok w Rudzińcu. 

 

Radny T. Falfasiński zwrócił uwagę na konieczność uregulowania biegu oraz wyczyszczenia 

Lisiego Potoku w Rudzińcu.  

 

Wójt Gminy odniósł się do wniosku dotyczącego wyczyszczenia Lisiego Potoku. Zaznaczył, 

że problem stanowi również uregulowanie własności. Zwrócił uwagę, że w budżecie gminy 

nie ma środków finansowych na bieżące utrzymanie, a jedynie na inwestycje. Kolejno odniósł 

się do inwestycji, których realizacja planowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład. Rozstrzygnięcie w tym zakresie ma mieć miejsce w kwietniu br.  

 

Ad 8 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

wniosku o uznanie pomnika przyrody. 

 

Wójt Gminy przedstawił wniosek o uznanie pomnika przyrody, który stanowi zał. nr 5 do 

nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z wnioskiem o nie uznanie drzewa za pomnik 

przyrody. 

 

Po szczegółowym omówieniu tematu Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska            

i Rolnictwa poddała pod głosowanie wniosek o nie uznanie drzewa za pomnik przyrody. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 7 głosów  

Przeciw – 1 głos 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 8 członków komisji.  

 

Ad 9 

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa przystąpiła do omówienia 

spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy przedstawił sprawę organizacji dożynek wojewódzkich na terenie gminy. 

 

Radny H. Targowski zwrócił się o wyjaśnienie, czym spowodowane są spadki na sieci 

kanalizacyjnej w Rudzińcu. 

 

Ad 10 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa podziękowała zebranym za udział. 
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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 


