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Protokół Nr 20/2017

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego w dniu 25 września 2017 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Albin Rudniak, który stwierdził obecność 3

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

- Andrzej Sparażyński - Kierownik Delegatury WIOŚ w Koninie

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego ze szczególnym

uwzględnieniem powiatu kolskiego za 2016 rok.

2. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2016 r.

3. Podsumowanie Dnia Ziemi i lasu 2017.

4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

5. Wolne glosy i wnioski

Ad 1. Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego ze

szczególnym uwzględnieniem powiatu kolskiego za 2016 rok.

Informację na ten temat przedstawił Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska, Delegatury w Koninie - Andrzej Sparażyński. W swojej wypowiedzi odniósł się

do takich zagadnień jak:

- monitoring jakości powietrza,

- monitoring wód powierzchniowych i podziemnych,

- monitoring hałasu,

- monitoring pól elektromagnetycznych,

- działalność kontrolna.

W wyniku oceny jakości powietrza strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, co oznacza że

jakość powietrza atmosferycznego jest na tym obszarze zadowalająca.

Program monitoringu wód na terenie województwa realizowany jest w ramach:



- monitoringu diagnostycznego (MD) z częstotliwością raz na 6 lat - pełny zakres badań,

- monitoringu operacyjnego (MO) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie - ograniczony

zakres badań,

monitoringu obszarów chronionych (MOC) z częstotliwością dostosowaną do

poszczególnych obszarów,

- monitoringu badawczego (MB).

Obok monitoringu wód powierzchniowych realizowany jest również monitoring jakości wód

podziemnych. Wyniki monitoringu diagnostycznego wód podziemnych wskazują, że wody

klasy IV o niezadowalającej jakości występują w Leszczach gm. Kłodawa i w Mchowie gm.

Babiak.

W 2016 roku WIOŚ w Poznaniu nie prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie

powiatu kolskiego, natomiast Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wykonal

okresowe pormary hałasu przy ul. Dabskiej w KoleBadania poziomów hałasu

komunikacyjnego wykonano w czterech punktach na terenie powiatu kolskiego. Pomiary

wykazały, że tylko w jednym punkcie przekroczona została dopuszczalna wartość

równoważnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej (ulica Bogumiła w Kole).

Przekroczenie dopuszczalnej wartości hałasu nie wystąpiło.

Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych na

terenach dostępnych dla ludności na obszarze województwa wielkopolskiego.

Spośród 271 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w roku 2016 skontrolowano

32 w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Najwięcej kontroli dotyczyło

gospodarki odpadami (19), gospodarki wodno-ściekowej (8) i emisji hałasu do środowiska

(4). Podczas 17 kontroli stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska, nakładając 8

mandatów karnych i 7 kar administracyjnych.

W roku 2016 na terenie powiatu kolskiego nie wystąpiły zdarzenia o znamionach awarii.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej Informacji i zaopiniowała ją pozytywnie.

Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2016 r.

Pod nieobecność Radosława Namyślaka - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole,

członkowie Komisji zapoznali się z przygotowaną na ten temat pisemną informacją. Dotyczy

ona głównych zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole, do

których należy m.in. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania kontrolne zakażeń

zwierząt. Inspektorat przeprowadza również badania zwierząt rzeźnych oraz produktów

pochodzenia zwierzęcego i sprawuje nadzór nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich



produkcji. Ponadto zajmuje SIę monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości

chemicznych i biologicznych oraz skażeń promieniotwórczych. W/w zadania realizowane są

przy pomocy 17 pracowników, 25 lekarzy weterynarii i 9 osób pomocniczych nie będących

pracownikami inspekcji. Na terenie powiatu kolskiego pod nadzorem Powiatowego Lekarza

Weterynarii znajduje się 19 zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego.

Pełna informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

informacji i pozytywnie ją zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3. Podsumowanie Dnia Ziemi i lasu 2017.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk

poinformował, że w dniu 2 czerwca br. w Szkółce Zespolonej Kiejsze Nadleśnictwa Koło

odbyły się "Powiatowe Obchody Dnia Ziemi i Lasu 2017". Obchody przebiegały pod hasłem

"W kierunku natury". W obchodach uczestniczyli głównie uczniowie szkół podstawowych, i

gimnazjalnych oraz 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: grę terenową "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 5 do protokołu.

Ad 4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2017 r. przedstawiła

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów. Wykonanie podstawowych wielkości

budżetu wyniosło:

- dochody w wysokości 46.130.050,42 zł, co stanowi 53,16% planu,



- wydatki w wysokości 35.920.464,89 zł, co stanowi 37,46% planu,

- nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 10.209.585,53 zł przy planowanym deficycie

w kwocie 9.107.650 zł,

- przychody budżetu wyniosły 6.676.327,49 zł, rozchody na spłaty rat zaciągniętych pożyczek

i kredytów wyniosły 508.031,96 zł,

- na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania w wysokości

2.709.877,99 zł,

Spośród najważniejszych zadań inwestycyjnych nie rozpoczęto realizacji zadania pn.

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz rozwojem

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" (plan na rok 2017 - 4 mln

zł), głównie z powodu przedłużających się procedur przetargowych. Nie poniesiono

wydatków na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno -

Drzewce". Nad wieloma innymi zadaniami inwestycyjnymi trwają intensywne prace

przygotowawcze i uzgodnienia oraz ogłaszane są postępowania przetargowe. Zaawansowanie

realizacji tych zadań powinno nastąpić w kolejnych miesiącach bieżącego roku

kalendarzowego.

Amelia Woźniak nadmieniła, że opmia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

dotycząca przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za pierwsze półrocze 2017 roku
jest pozytywna.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja przyjęła ją jednogłośnie. Opinia w tej

sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy iwnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 12.20

Prze~omisji

AI~niak
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