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Protokół Nr 13/2016

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 21 września 2016 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Albin Rudniak, stwierdził, że obecnych jest

3 członków, ponadto obecni byli:

Radosław Namyślak- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole

Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Podsumowanie Dnia Ziemi iLasu 2016.

2. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

3. Informacja z wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2016 r.

4. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Podsumowanie Dnia Ziemi i Lasu 2016.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk

poinformował, że w dniu 3 czerwca br. w Szkółce Zespolonej Kiejsze Nadleśnictwa Koło

odbyły się Powiatowe Obchody Dania Ziemi i Lasu 2016. Obchody przebiegały pod hasłem

.Palący temat - niska emisja!". W obchodach uczestniczyli głównie uczmowie szkół

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, licząca ponad 100 osób grupa

harcerzy na czele z Komendantem Hufca ZHP Koło a także miejscowa społeczność - dzieci,

młodzież, pasjonaci ekologii, przedstawiciele instytucji, urzędów radni gminni i powiatowi.

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu 2016 promowano zachowania związane

z codziennym bytowaniem mieszkańców powiatu zgodnie z zasadami ochrony krajobrazu

i przyrody.

W ramach obchodów zorganizowano wiele atrakcji między innymi: bieg terenowy "Tropami

przyrody", zawody strzeleckie przy użyciu trenażera łowieckiego, mini zawody strażackie,

quizy przyrodnicze w Izbie Przyrodniczo - Leśniej, stanowiska warsztatowe.

Nadleśnictwo Koło - przygotowało ekspozycję o tematyce leśnej i łowieckiej oraz konkursy

dotyczące lasu i przyrody. Pszczelarze Ziemi Kolskiej przygotowali ekspozycję dotyczącą



życia pszczół natomiast Pan Szymon Czerwiński bogatą wystawę chrząszczy, motyli

i pajęczaków z całego świata. Obchody uświetniły występy zespołu Manufaktury Piosenki

Harcerskiej Wartaki.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

Informację w tej sprawie przedstawił p. Radosław Namyślak - Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Kole. Poinformował o głównych zadaniach realizowanych przez Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Kole, do których należy m.in. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

badania kontrolne zakażeń zwierząt. W związku z powyższym z powodu kolejnych ognisk

afrykańskiego pomoru świń w Polsce Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole od sierpnia

2016 r. podjął ścisłą współpracę z Inspekcją Transportu Drogowego i Komendą Powiatową

Policji w Kole. Współpraca ta skutkuje przeprowadzaniem kontroli środków transportu do

przewozu zwierząt, w szczególności trzody chlewnej. Ponadto przeprowadzono szkolenie dla

rolników utrzymujących trzodę chlewną oraz rozpowszechniono ulotki Głównego Lekarza

Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej dot. afrykańskiego pomoru świń.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nie wnosiła uwag do przedstawionej

informacji i pozytywnie ją zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3. Informacja z wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2016 r.

Informację przedstawiła p. Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów. W I półroczu

2016 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zdania własne, zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie

zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu

terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym

do sektora finansów publicznych.

Pani Woźniak poinformowała o planie dochodów i wydatków oraz ich wykonaniu za

I półrocze 2016 r. Dane te przedstawiają się następująco:

Plan Wykonanie % realizacji
Dochody 80005 237,00 zł 39085 429,82 zł 48,85

Wydatki 82 070 014,28 zł 34027 122,01 zł 41,46
O poziomie wykonania dochodów zadecydowały: wyższe niż wstępnie planowano wpływy

z tytułu opłaty komunikacyjnej; przekazanie subwencji oświatowej w miesiącu czerwcu na

lipiec; dotacje na zadania inwestycyjne z gmin planowane są na II półrocze br.; brak



porozumienia z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie na sfinansowanie zadania

inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce".

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z braku porozumienia z Kopalnią Węgla

Brunatnego Konin w sprawie planowanej inwestycji pn.: "Budowa drogi powiatowej ID'

3206P Łuczywno - Drzewce"; większość inwestycji jest w trakcie realizacji; wydatki na

inwestycje w oświacie realizowane będą w II półroczu br.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. powstała nadwyżka budżetowa

w wysokości 5 058 307,81 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości

2064777,28 zł.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń

i gwarancji na dzień 30 czerwca 2016 r. w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg

tytułów dłużnych na kwotę 4 605 022,21 zł oraz potencjalne zobowiązania z tytułu

udzielonych poręczeń w wysokości 6 950 417,41 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu

zaciągnięcia długoterminowych kredytów oraz udzielonych poręczeń 2 kredytów dla SPZOZ

w Kole.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nie wnosiła uwag do przedstawionej

informacji i pozytywnie ją zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Informacja stanowi załącznik ID' 6 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski

1) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Nowaczyk

poinformował, że Wydział OŚ planuje uruchomienie w Powiecie Kolskim programu

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Do programu będą mogły

przystąpić gminy posiadające inwentaryzację. Pan Nowaczyk poinformował również,

że zmienią się przepisy dot. prawa wodnego.

2) Przewodniczący Komisji p. Albin Rudniak zawnioskował do Wydziału

Organizacyjnego i Zdrowia o oklejenie szklanych paneli w biurze 103. Wniosek

stanowi załącznik ID' 7 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1355

Protokółowała

Anna I).ruRiń~ka
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Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i.,~:"""
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