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Protokół Nr 19/2017

Z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego w dniu 23 czerwca 2017 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Albin Rudniak, który stwierdził obecność 3

członków, co oznaczało frekwencję na poziomie 75%. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

- Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja zadań związanych z Planami urządzania lasów me stanowiących własności

Skarbu Państwa w 2017 r.

2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

3. Wolne glosy i wnioski

Ad 1. Realizacja zadań związanych z Planami urządzania lasów Ole stanowiących

własności Skarbu Państwa w 2017 r.

Informację na temat realizacji zadań związanych z Planami urządzania lasów me

stanowiących własności Skarbu Państwa w 2017 r. przedstawił Jacek Nowaczyk - Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Poinformował, że uproszczony plan

urządzenia lasu, to plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha stanowiącego

zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis taksacyjny lasu i gruntów przeznaczonych

do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. Brak uproszczonego

planu urządzenia lasu oznacza brak możliwości prowadzenia trwałej gospodarki leśnej,

dlatego Starosta Kolski sukcesywnie zleca opracowywanie uproszczonych planów urządzania

lasów.

W bieżącym roku projekty uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z ewentualną

prognozą oceny oddziaływania na środowisko wykonywane są przez firmę Krameko Sp. z

0.0. Z Krakowa dla 20 obrębów ewidencyjnych z gminy Kościelec. Uproszczony plan

urządzenia lasu, to akt planistyczny wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji



· .

przedsięwzięć oddziałujących na środowisko. Starosta przekazuje projekty uproszczonych

planów urządzenia lasu do wójta/burmistrza w celu wyłożenia do publicznego wglądu. UPUL

zawiera podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.

Wójt/burmistrz wykłada projekt UPUL do publicznego wglądu w siedzibie gminy na okres 60

dni. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu zainteresowani właściciele lasów mogą

składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie UPUL. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania

lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków, a następnie przekazuje przekonsultowany społecznie

projekt do właściwego terytorialnie nadleśniczego w celu uzyskania opinii. Po uzyskaniu

opinii nadleśniczego Starosta zatwierdza UPUL na okres 10 lat.

Jacek Nowaczyk poinformował również, ze ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zrmarue

ustawy o lasach, wprowadzono art. 37a. 1 w brzmieniu: W przypadku sprzedaży przez osobę

fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

której ustawa przyznaje zdolność prawną, gruntu;

- oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

- przeznaczonego do zalesienia lub

- o którym mowa wart. 3 objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o

której mowa wart. 19 ust. 3 - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe

przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Pełna treść informacji przygotowanej przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie

powiatu za 2016 r. Poinformowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych

do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

plan dochodów w wysokości 79 756 612,51 zł, wykonano 76 446 860,62 zł, co stanowi 95,85

%

plan wydatków w wysokości 83 656389,79 zł, wykonano 73 670812,75 zł, co stanowi 88,06

%

plan przychodów w wysokości 4915 841,20 zł, wykonano 4 916 343,54 zł, co stanowi

100,01%

plan rozchodów l 016063,92 zł wykonanie 1 016063,92 zł, co stanowi 100 %



W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości

2776047,87 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 899777,28 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej -

8693 055,05 zł, co stanowi 97,85%.

Wydatki na realizację zadań bieżących zakupów inwestycyjnych - 8 693 055,05 zł, co

stanowi 97,85%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

dotacje - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

plan 102000,00 zł, wykonanie 100,293,20 zł, co stanowi 98,33%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych:

plan 3 041 367,00 zł, wykonanie 2 995 273,63, co stanowi 98,48%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

inwestycyjnych własnych powiatu:

plan l 899744,00 zł, wykonanie l 899744,00 zł

zakupów

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan 90000,00 zł, wykonanie 68 710,93 zł, co stanowi 76,35%

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak omówiła także dochody od osób

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie

16424951,88 zł tj. 105,46%

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - 10000,00 zł (100,00%)
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Leśnictwo -280816,49 zł (83,95%)

Transport i łączność - 12227 576,94 zł (74,27 %),

Gospodarka mieszkaniowa - 111 466,20 zł (93,42%)

Działalność usługowa - 800903,42 zł (99,71 %)

Administracja publiczna - 9244777,02 zł (94,84%)

Obrona narodowa - 5 994,00 zł (99,90%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4462 574,29 zł (96,63%)

Wymiar sprawiedliwości - 244394,77 (98,87%)

Obsługa długu publicznego - 100 877,61 zł (9,87%)

Oświata i wychowanie 25 904 139,98 zł (98,49%)

Ochrona zdrowia 2985 823,04 zł (66,30%)

Pomoc społeczna - 8090654,44 zł (97,92%)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2389944,74 zł (94,26%)

Edukacyjna opieka wychowawcza - 6456105,14 zł (80,34%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 64317,61 zł (58,85%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 197 040,72 zł (96,28%)

Kultura fizyczna i sport - 93 406,34 (90,42%)

Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak poinformowała, ze Regionalna Izba

Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0954/10/5/Ko/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku

wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z

wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016 rok.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2016 i

jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Opinia w powyższej sprawie stanowi

załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski.



W wolnych głosach i wnioskach poruszono sprawę usuwama azbestu i wyrobów

zawierających azbest. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Jacek Nowaczyk poinformował, że przyjęty Program jest w trakcie realizacji. W dniu 20

czerwca br. podpisano umowę z firmą EUROGAZ.

Dofinansowanie w wysokości 420 zł brutto od jednej tony odpadów jest sumą kwot za

transport (280 zł) i demontaż (140 zł).

Jednostki samorządowe zostały powiadomione o harmonogramie prac w poszczególnych

gminach.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 15.00
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