P R O T O K Ó Ł Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej
z dnia 21 grudnia 2018 roku
Obecni na posiedzeniu Komisji – według załączonej listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli : Marcin Ratułowski – Wójt Gminy, Michał Jarończyk –
Sekretarz Gminy, Tadeusz Czepiel- Przewodniczący Rady Gminy, Bukowski Bartłomiej –
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Magdalena Jarosz- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Czepiel.
Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
poinformował, iż zgodnie z § 71 statutu gminy pracami komisji kieruje przewodniczący lub
zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
Zatem zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego komisji.
Zostali zgłoszenie kandydaci :
1. Dziubek Paweł, który wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Harbut Stanisław, który również wyraził zgodę na kandydowanie,
Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami :
Kandydatura radnego Pawła Dziubek uzyskała 3 głosy „za”.
Kandydatura Stanisława Harbut uzyskała – 4 głosy „za”.
Zatem na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej został wybrany radny Stanisław Harbut.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji został zgłoszony jeden kandydat radny Paweł Dziubek,
który wyraził zgodę na kandydowanie i w przeprowadzonym jawnym głosowaniu uzyskał 7
głosów ”za” , w związku z powyższym na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej został wybrany radny – Paweł Dziubek.
Dalsze prowadzenie posiedzenia komisji Przewodniczący Rady Gminy przekazał nowo
wybranemu Przewodniczącemu Komisji – Stanisławowi Harbut.
Przejmując dalsze prowadzenie posiedzenia Przewodniczący Komisji przystąpił do
zatwierdzenia proponowanego porządku obrad,
Następnie porządek obrad poddany został pod jawne głosowanie, w wyniku którego został
przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach „za” w poniższym brzmieniu :

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wydanie opinii do projektów uchwał :
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a) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Czarny
Dunajec na lata 2016 – 2019,
b) przyjęcia zestawienia z przeprowadzonej edukacji ekologicznej na terenie Gminy
Czarny Dunajec, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy.
5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. pkt. 4. Z projektami uchwał członków komisji zapoznała Magdalena Jarosz- Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2016 – 2019 jest
aktualizacją uchwalonego w dniu 27 kwietnia 2012 r. „Gminnego programu opieki nad
zabytkami dla Gminy Czarny Dunajec na lata 2012 – 2015” i opiera się na jego zapisach.
Niniejszy program co 4 lata musi być aktualizowany, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie
zabytków. Niestety, prace nad aktualną wersją Gminnego programu przedłużyły się o kilka lat,
co było związane z wymogiem aktualizacji istniejącej Gminnej Ewidencji Zabytków.
Uzupełnianie karty Gminnej Ewidencji Zabytków były kwestionowane przez konserwatora
Zabytków na każdym etapie uzupełnień, a więc wymagały ciągłego uzupełnienia i poprawy.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków uzgodnił pozytywnie Gminną Ewidencję Zabytków
dopiero we wrześniu 2018 roku. Po uzgodnieniu Gminnej Ewidencji Zabytków, Wójt Gminy
wystąpił o wydanie opinii do Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2016 – 2019,
który mimo wcześniejszego sporządzenia nie mógł zostać uchwalony przez Radę Gminy. W dniu
8 października 2018 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Delegatury
WUOZ w Nowym Targu.
Załącznikiem do Programu jest nowa lista zaktualizowanej ewidencji zawierająca 600 obiektów
na terenie gminy, a cała ewidencja dostępna jest w Referacie Ochrony Środowiska jak również
na stronie internetowej gminy.
Do projektu uchwały głos zabrali :
radny Paweł Dziubek proponował by dokonać weryfikacji tych zabytków, gdyż na terenie gminy
jest ich bardzo dużo, a być może niektóre już fizycznie nie istnieją.
Kierownik stwierdziła, że właśnie po to była robiona aktualizacja, by w ewidencji figurowały
jedynie te istniejące.
W temacie rozbiórki obiektu objętego ewidencją zabytków wypowiedział się jeszcze Sekretarz
Gminy stwierdzając, że tego typu obiekt nie jest łatwo rozebrać jak każdy inny. Należy uzyskać
opinię techniczną wskazującą na jego zły stan techniczny nie nadający się do remontu
i zagrażający bezpieczeństwu.
radny Dusza Tadeusz wnioskował o powiadomienie wszystkich właścicieli obiektów, które są
objęte Gminną Ewidencją Zabytków, gdyż wielu z nich nie zdaje sobie sprawę że jego budynek
może stanowić zabytek.
Sekretarz Gminy stwierdził, że z 1000 zabytków udało się 400 obiektów wyłączyć
z gminnej ewidencji.
Komisja jednogłośnie, przy 7 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec pod
warunkiem powiadomienia każdego właściciela o objęciu jego budynku gminną ewidencją
zabytków.
ppkt. b)
Zgodnie z § 34 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wójt Gminy
przygotowuje z przeprowadzonej edukacji ekologicznej tj. działań, mających na celu
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podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców coroczne zestawienia, które zostają
przedstawione Radzie Gminy.
Taka edukacja ekologiczna przeprowadzona została w niektórych szkołach z terenu gminy – co
obrazuje zał. nr 1 do uchwały.
Ponadto zał. nr 2 do uchwały obejmuje zestawienia obrazujące działania podjęte przez Referat
Ochrony Środowiska Gminy Czarny Dunajec na przełomie 2017/2018, oraz w roku 2018
związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa. Najważniejsze działania obejmowały :
1) Akcję rozpoczęcia sezonu grzewczego i związane z tym zanieczyszczenia powietrza –
spalanie śmieci, smog.
2) Coroczną akcję edukacyjną rozpoczynającą się na wiosną dotycząca wypalania traw
i związanych z tym konsekwencji.
3) Wprowadzenia możliwości zbierania zużytych/przeterminowanych lekarstw do
specjalnych pojemników umieszczonych w przychodniach z terenu gminy.
4) udziału w akcji „sprzątanie świata” na wiosnę 2018 roku, oraz we wrześniu 2018 roku.
5) wprowadzenie możliwości, w ramach istniejącego systemu gospodarki odpadami,
odrębne zbiórki frakcji szkło. Worki na frakcję „Szkło „ udostępniane są nieodpłatnie
w urzędzie gminy.
W ramach ogłoszonej dyskusji zwrócono głównie uwagę na istniejący problem, z którym gmina
będzie musiała się zmierzyć za rok czasu, a dotyczący nowego systemu zbiórki odpadów
komunalnych, w związku ze zmianą przepisów i obowiązkiem utworzenia PSZOK-u na terenie
gminy. Zasygnalizowano również problem zmowy cenowej Firm odpowiedzialnych za zbiórkę
odpadów komunalnych - IB Consorcjum i Firma ASA, oraz znakowania worków, w innym
przypadku dochodzi do podrzucania śmieci. Bezwzględnie problem należy rozwiązać.
Komisja jednogłośnie, przy 7 głosach „za” wydała pozytywna opinię do w/w uchwały.
Ad. pkt. 5. Wolne wnioski.
radny Paweł Dziubek optował za utrzymaniem zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50%.
radny Kazimierz Dzielski poruszył sprawę parkingu za urzędem gminy, oraz znajdujących się
znaków informujących o zakazie parkowania, jak również zakazu postoju dłużej niż 1 godz.,
a które tak naprawdę w ogóle nie są respektowane. Natomiast pracownikom urzędu wyznaczyć
odpowiednie miejsce dalej za urzędem, tak aby pierwsze miejsca parkingowe przeznaczone były
dla petentów. Następnie zwrócił uwagę na postawiony znak drogowy informujący o ograniczeniu
prędkości do 40 km w samym środku chodnika drogi wojewódzkiej w Rynku w Czarnym
Dunajcu przed Urzędem Stanu Cywilnego.
Wobec wyczerpania w całości porządku posiedzenia – Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Stanisław Harbut o godz. 1115
dokonał zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała :
Zofia Czyszczoń
insp.d/s rady

