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Protokół Nr 13 /2021

ze zdalnego posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

z dnia 13 października 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.00, obrady prowadził przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radomir Piorun. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli ponad to:

- Kinga Strzyżewska- Pracownia Analiz Środowiskowych Standard

- Ilona Rosiak-Zastępca naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

- Katarzyna Wasilewska - Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Tematem posiedzenia było omówienie:

1. Programu ochrony środowiska dla powiatu kolskiego do roku 2024 z perspektywą do 

roku 2030 w tym prognoza

2. Raport z wykonania programu ochrony środowiska powiatu kolskiego na lata 2017- 

2020 za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020.

Ad 1. Programu ochrony środowiska dla powiatu kolskiego do roku 2024 z perspektywą do 

roku 2030 w tym prognoza

Program omówiła p. Kinga Strzyżewska. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu Kolskiego zobligowany został do Programu 
ochrony środowiska,, który podlega zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Program Ochrony Środowiska uchwala Rada Powiatu. Program sporządzony 
został w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz wytyczne 
do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska - 
Ministerstwo Środowiska. Celem opracowania Programu ochrony środowiska jest realizacja 
polityki ochrony środowiska. Ocena stanu zawarta w programie odnosiła się do następujących 
obszarów:

1. ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego,

2. zagrożenie hałasem,

3. pola elektromagnetyczne,



4. gospodarowanie wodami,

5. gospodarka wodno-ściekowa,

6. zasoby geologiczne,

7. gleby,

8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

9. zasoby przyrodnicze,

10. zagrożenie poważnymi awariami.

W programie zostały wykazane główne problemy i zagrożenia środowiska na terenie powiatu 

kolskiego oraz propozycje poprawy tego stanu. Wykazano także harmonogram rzeczowo- 

finansowy działań planowanych do realizacji w latach 2021-2024 zadań własnych Powiatu 

Kolskiego oraz zadań monitorowanych realizowanych przez instytucje i inne podmioty 

odpowiedzialne za realizację polityki w zakresie ochrony środowiska oraz zasobów 

przyrodniczych z terenu powiatu.

Kontrola i monitoring realizacji ww. programu obejmuje określenie stopnia realizacji przyjętych 

celów, ocenę rozbieżności pomiędzy celami i działaniami a ich wykonaniem, analizę przyczyn 

rozbieżności. Z wykonania Programu Ochrony Środowiska Zarząd Powiatu Kolskiego 

zobligowany jest do sporządzenia co 2 lata raportu.

Ad 2. Raport z wykonania programu ochrony środowiska powiatu kolskiego na lata 2017- 

2020 za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020.

Głównym celem raportu jest ocena realizacji wykonanych zadań proekologicznych zapisanych 

w Programie ochrony środowiska. Ocena ta ma służyć sformułowaniu wniosków niezbędnych 

do aktualizacji Programu ochrony środowiska. Raport sporządzany jest co 2 lata i przedstawia 

informacje na temat realizacji zadań proekologicznych oraz celów zawartych w Programie 

ochrony środowiska dla powiatu kolskiego na lata 2017-2020 (przyjętym Uchwałą Nr 

XXVII/170/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2016 roku). Ocena obejmuje 

analizę zrealizowanych zadań oraz poniesionych nakładów finansowych. Podjęte działania 

finansowane były głównie z budżetów gmin oraz przy udziale środków zewnętrznych. Po 

przeanalizowaniu danych, stwierdzono, że powiat kolski prowadzi szereg działań 

inwestycyjnych, koordynacyjnych i kontrolnych skutkujących realnymi efektami ekologicznymi 

i sukcesywną poprawą stanu lokalnego środowiska. Przy aktualizacji Programu ochrony 



środowiska należało zwrócić uwagę na konieczność dostosowania dokumentu do przepisów 

wynikających z aktualnie obowiązującego prawa krajowego oraz na jego zgodność z celami 

innych dokumentów strategicznych szczebla krajowego. Zaleca się, aby cele i zadania przyjęte 

w następnej aktualizacji Programu były mierzalne, realne do osiągnięcia i były łatwe do oceny.

W dyskusji członkowie komisji poruszyli temat wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej i 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. elektronie wiatrowe oraz montaż instalacji 

fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Poruszono także temat złego stanu wód 

powierzchniowych na terenie powiatu kolskiego.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:00

Protokółowała
Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa


