
ada Powiatu Kolskiego
1.11. ~knk.iewicze 21123

62-600 KOŁO

llRZ.OO 12.5.5.2019

P~o(:,okół Nr 512019

z po 'icdlcnia

KOIuisji Ochron rodewiska, Rulni'chva iLe śuictwa

odbytego dnia 19 czerwca 2019'r.

Po iedzenie o godz. 12'0 otworzył przewodni zący Komisj i O hrony Środo i ka,
Rolnictwa i Leśnici a Radomir Piorun, stwierdził. iż j st wymagane quorum. Poza tym w

po iedzenin ucz lnh.:z. Ii:

Dorota Plucińska - Wąsik- Zastępca naczelnika Wydziału O h 'ony Ś odowiska Rolnictwa

L śnictwa,

~Amelia Woźniak - naczelnik W 'działu Finansó

- Zygmunt ołtysiak - karbnik Powiatu

Li 'ta obecności stanowi załącznik nr l do protokołu,

1. Wypracowanie opinii w prawie v,'Y onania przez Zarz d Powiatu budżetu powiatu za 201 8r.

2. Informacja na temat działalności Wiałkop Iskiego Ośrodka Dorad twa Rolni zego Oddział. w

Kole za 20 'Igr.

3, lnf rmacja na temat działalnoś ci pół k Wodn ch w 201Sr,

4. Realizacja zadań związanych z Planami urządzania lasów niestanowiącj ch własności Skarbu
Państwa w 2019r.

5. Podsumowanie Dnia Zi mi i Lasu 2019.

6. olne gło y iwnioski.

Przewodniczący Komisji Radomir Piorun poinformował, że na dzisiejszym posi dzeniu mi ł by.

przed stawiona informacja na temat wykorży tania dotacji przez Gminne półki Wodne oraz

informacja na temat Wielkopol kiego Oddziału Doradztwa Rolniczego Zespój Doradczy w Kol,

jednak Kierownik \ ODR an Krzysztof Prusińs j oraz Pan ndrzej Za ęski Kierownik

Regionalu go Związku półek Wodnych w Kole ze 'I,: rzględu na inne obowi złe' ni mogli pojawić

ię na po iedzeniu,



Ad l. Wyp,racowanie opinii w sprawie 'wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiDtu za

2018r.

karbnik Zygmunt ołt iak prz dstawił ogóln dane o budżecie powiatu za 2018r" poinformował,

i po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzań ch d budżetu 'N ciągu roku plan i wykon ni

wyniosły:

~plan dochodów w wysoko \:i 87 955 O17,5 zł wykonano 86 240 779,58 zł co tanowi 98,05 %

~plan wydatków . wysokości 97279156 7R zł wykonano 91 618 11 . ,70 zł, o stanowi 94.18 %

~plan prz. chodów w wysokości 10 740 203.] 9 zł, wy onano l 589 792 9 zł

- plan rozchodów l 416 063 92 zł wykonanie 1 416063,92 zł,

\\f ~_ni ku reali zac ji budżet I za 2 01 8 rok vystąp ił d cf cy t budżetu w "vy so kości . 3 77

335,12 zł wobe _planowanego deficytu budź tu \\' wysokości 9 324 139,27 zł.

R,ealizacja dochodów w poszc'l.egÓJnydl działact: prudstawia ię Jtastępujq.cO':

~ro nictwo i łowiectwo - 12 000,00 zł (100%),
~leśnictwo - 139 068 S6 zł (86,92%) są t środki finansowe otrzymane z ARiMR w Warszawi na

wypłat)' kwiwalentów 7.ll wyłączeni gruntów z upraw rolnych iprowadzenie upraw leśn. ch,

- transport i łączność -. 445 082.60 zł .99 7 I%) je t to przede w '" tkirn wy_okość dota ji

celows ch otrzymanych 'Z tytuł l p01nOC~ finansov j udzielon j między jedno. tkarni samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własny 11 zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień

zawartych pomiędzy Powiatem Kol kim a Gminami na łączną kwotę 3 4 I7 347 00 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środov iska 466 876,88 zł (83 79%) z ty h środkó dokonan

realizacji zadania pn.: ,ProgI'mn 11 uwania azb stu i wyrobów zawierających azbest z te renu
powiatu kolskiego w roku 2018" na plan 153 400,00 zł została wykorży tana cała kwota. Warto

dodać. re dotacj c lowe na realizację w/w zadania od gmin łącznie wyniosła 1"9 545.49 zł,

- Rolnictwo i łowiectwo - 12 ]8998 zł (99,27%) z ty h iro ków przekazano pomoc finansową do

spółek wodnych oraz dokonano zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Rolnik

Roku Powiatu Kolskiego),

- Leśnict o - 191 063,56 ił (89.87%) są to przede szystkim wydatki na wypłatę ekwiwalentów

dla łaścieleli gruntó ! którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do comiesięcznego ekwiwalentu

za wyłączenie gruntó z upraw rolnych i prowadzenie upraw I. śnych, Środki pochodzą z RiMR

W Wa sza '1-

~ ransport i łą zno ć - 13 167 982,77 j. (97,06 %), \Itr' tym plan wydatków majątkowych 8 864

296.,00 zł (9700%) v sprawozdaniu szcz gólowo prz dstaw riono wydatki inwestycyjne i zakupj

im e tyc jne,



~Administracja publiczna - 9769049;77 zł 90,0-%,

-Bezpieczeństv o publiczn iochrona przeciwpożarowa - 603844234 zł 97 5 J %).

- Ob ługa długu publi znego -127 J 6.87 zł (13,04%).

- Ochrona drowia 8 227 032,06 zł 87 r%). Skarbnik omawiaj c len punkt dodał źs: szpital \1t,r

20 18t. otrzymał od Powiatu Kolskiego dotacje na zadanie. Rozbudowa, przebudowa i mad mizacja

oraz wyposażer ie SPZOZ w Kole wraz z r zwojem usług m d- cznych świadczon ch na rzecz

mi szkańców powiatu' n' kwotę 6 928 644,03 z] oraz 11( zadanie .Zakup sprz tu medy znego-

przenośr ego z stawu: respiratora defibrylatora. butli tlenów j reduktorem na potrzeb. Izb:

Przyjęć i rgornetra rowerowego na patrz by Poradni Kardiologicznej" mi kv otę lOO 000,00 zł.

Powiat Kolski przekazał również dotacj w kwocie 93291;00 zł na dofinansowanie im estycji dol.

budowy bazy' migłowcowej Ratowni twa Medycznego na terenie Lotniska Michałkóv w Ostrowie

Wielkopol kim.

karbnik Zygmunt ołtysiak poinformował ze Regionalna lzba Obrachunkowa w Poznaniu

Uchwałą Nr 0-0954/55/5fKoI20] 9 z dnia 25 h ietnia 2019 roku wyra iła pozytywną opini O

przedłez..onym przez Zarząd PO\ iatu Kol kiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Po latu

Kol kiego za 2018 ro ,

Przystąpleno do dy ku ji

Prze odnieząey Komisji Radornir PIorun zadał pytanie jak wygląda sytuacja z bud, nki m. w

któr m kiedy: funkcjonował. pecjalny O środek Szkolno - Wychowav czy w Kol?

Pl:łni mełia Woźniak odpowiedziała, że Policja zaintereso aria b la przejęciem v Iw obie tli, ale

po do onaniu symulacji finansowej ret lontu budynku zr zygnewano z tego pomysłu. Obecni

został ogłoszony p zetarg na sprzedaż t go budynku,

W lyskusji członkowi Komisji poruszyli t mat zimow go utrzymania dró , \V roku ubi głym

dokonano zakupu oli do zimowego utrzymania dróg na kwotę 104 403,76 zł. 61 drogowa jest

pod. tawow n środkiem stosowanym d.o roztapiania lodu i śniegu na ulicach, drogach i

auto tradach. Uznano, że sypanie ola powoduje zniszczenia nawi rzchni drogi. Dobrym

rozwiązani, m byłoby użycie olanek, któr topią lód i inieg natychmiast oraz mają przedłużone

działanie isą przedawana w korzystnej cenie.
Radny Marek Tomicki zakomunikow ł, że łuk drogowy \ l miejscowości ózefów w kierunku

Bablaka je. L zakrzaczony. Należy oczyści r ten luk, gdyż stwa •....za to niebezpieczeń two dla

"ierujących pojazdami .. Członek Zarządu Zbigniex Szarecki zobowiązał si d przekazania sugestii

radnego Marka Tornickiego na najbliższym posiedzeniu Z-arządu, na którym b dzie ob en dyrektor

PZD w Kole Grzegorz Kuja a.



Sprawozdanie finansowe za 2018r. przedstawiła aczelnik Wyd iału Finansóv Amelia Woźniak.

Bilans z wykonania hl dżetu Powi lu Kolskiego sporządzon na dzień 31 grudnia 2018r,. ł· czny

bijans jedno. tek, zestawienie zmian w fi nduszu j dno t k, łączny rachunek zysków i . rat

jednostek, informacla dodatkowa. Komisja nic nosiła U\ ag.

Komi go O hron 'rodo fe ka, Rolnictwa i Le 'ni twa w wyniku glosowania jednogłosnie

pozytywnie zaopiniowała l ykonanie budżet» za 201 r i je l za udzieleniem Zarządowi Powiatu

Kolskiego absolutorium za 201 r. Opinia Komisji stanowi załqcznik nr 2 do protokołu,

Ad 2. Informacja na temat działa.lno ci \VieJkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Oddział. Kole za 2018r.

Komisja ni 'oma\! iała tego punktu.

Ad 3. Informacja na tellmt dsłałalne 'ci Sp61ck Wodnycłl ,••' 2U181".

Komisja nie oma- iała t go punktu.

Ad 4. Realizacją zadań zwlązan cb z Planami urządzania la. ów nie tanowiąljch własności

karbu Pańsn n ,"lo'2,019r.

Za tępca naczelnika Wydziału Ochrony rodowiska. Roh ictwa i Leśnictwa Dorota Plucińska-

W' sik przeds awiła informację na emat nadzoru nad gospodarką ł ś ą w la. ach niestanowiących

własności Skarbu Pań twa w 2019r. \ lasach niestanowiąc ch " łasność Skarbu Państwa, trwale

:ównovvażol1ą gospodarkę te 'n pro' adzi się według uproszczonego planu l rządzania lasu, który

sporządzany jest na okres 10 lat. prawowanie przez ...tarostę nadz ru nad go .pod arką leśną wynika

Z U lawy. taro 'ta zgodnie z obov iązu] ymi przepisami prav a Z~\ iera porozumienic z

Nadleśnictv em Koło i powierza p .owadz nie praw z zakresu nadzoru na terenie wszy tkich gmin

po" .atu kol kiego. Obe nie wszystkie gminy z terenu powiatu kolskiego objęte ktualną

dokumentacją urządzę nową. Ł' cznie w powiecie kolskim dokumentacją urz dzeniową objętych

jest 3 186,54 ha la ów. Szczegćlowa informacja je '/ sporzqdzona na piśmie i stanowi zalqcznik nr 3

do protokołu.

W d skusji tematem wiodącym była zmiana przepisów ustawi • dnia 13 kwietnia 2016r. o zrni: nie

ustawy o lasach. zgodnie z którą przypadku sprzedaży prz z osob t1ZYCZl1ą~ osobę prawną. lub

jednostkę organizacyjną nieposiadaj cą osobowości prawnej, które: ustawa przyz raje zdolno ść

prawną niestanowiącego wła mości Skarbu Pańs t fa gruntu: oznaczonego jako la \i ewidencji.

gruntów i budynków lub prz znaczonego do zalesienia okr śłon go w miejscowym piani

zagospodaro ania przestrzennego albo w decj zji o warunkach zabudowy i. zagospodarowania



terenu. karbowi Państwa, repn zentowanemu przez La. Pańs twowe. przy ługuje z mocy prawa

prawo pierwokupu tego gruntu. Prawo pierwokupu przysługuje karbo lIo'i Państwa w każdym

przypadku gdy w ewid cncji gruntów i bud. nkó nieruchomość będąca przedmiotem sprz daty

oznaczon jest jako las. Członek Komisji Zbigniew Szarecki dopowiedział, e notariu: z

żobligo any jest przekaże do adleśni t va informacje o zamiarze spr daż gruntu zalesionego.

Wówczas Nadleśniczy wyznacza \\ /kwalifikov ...aną osobę do dokonania v. 'ceny gruntu, jeżeli

adleśniczy uzna, że działka ni z istanie zakupiona przez adl śnicrwo dopiero wówczas

sprzedający n oze dokona' transakcji z osobą fizycz rą,

d 5. Pedsumowanie Dnia Ziemi iLa u 2019.

Zast oca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i dni, twa Dorota Plucińska-

Wąsik poir formowała, ~ w dniu 24 maja br. w zkółce Z spolo lej Kiejsz Nadleśnict 'a Koło

odbyły si Pov lato e Obchód Dania Zi mi i Lasu. Obchody przebiegały p d hasłem "Ochrona

zagrożon ch gatunków". W ob bodach uczestniczyli głównie uczniowi e szkół podstawów ch,

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych grupa harcerzy, dzieci, młodzież przedsra iciele

instytucji, urzędów radni gminni j po -iatowi,

Podczas P \J, latowych Obchodóv Dnia Ziemi iLasu pr mo ano zachowania związane z za adarui

ochro l)' środowiska, krajobrazu i przyr dy. Nadl śnictwe Koło przygotowało ekspozycję o

tematyce leśnej i łowieckiej OTaI'; konkursy dotyczące lasu i przyrody, Pszczelarze Ziemi Kolskiej

przygotowali ekspozycję dotyczącą tycia pszczół natomiast Pan zytnon Cz n 'iń i bo atą

wystawę chrzą z-czy.motyli ipajęczaków z cał go świata

Informa ja 'fanowi załqcznik nr 4 do protokołu.

d 6. '\lotne glosy iwnio ki.

W tym punkcie członkowie Komisji podj li dy kusj na temat deficytu wody na ob żarze

województv a wielkopol kiego oraz posób działa instalacja fotovvoltaicznej. Radny Marek

Tomicki wyjaśnił, że produkowanie energii elektrycznej prz z I ariele fotov.•..'oltaiczne polega to na

tym, że 'energia łon czna za taje zamieni lila na f' d stały, a dochodzi do lego \\7 ogniwach

fotowoltale nych, Radn Marek Tomie] iwyja nil. że różnica pcmiędz y kolektorami 'łon czn mi

tzw. solarami a panelami foto oltaicznymi polega na tym. panele fotowoltaiczne przekształcają

promi nie słoneczne w energię elektryczną, Natornia t funkcja kolektoróv łonecznych polega na

t. m, że energia słoneczna wykorzystywana jest do ogrzewana wod . Panele fotowoltaiczne można

zainstalować na dachu lub innym miejscu na działce a nadmiar energii można zmagazyno ać,

natomiast solary można zamontować jedynie na dachu i nie ma mr żliwości zmagaz 110 lania

nadmiaru ciepła.



Radny Marek Tomicki poruszył kwesti rosowarna na sesjach Rady Powiatu Kolskiego oraz

po jedzeniach korni ji szklanych butelek na wod ~ zamia t plastików ch. KOIn [ja Ochron

rodowi ka, Rolnictwa i Leśni twa poparła wnio iek rannego Marka Tomiekiego prz odniczący

Komisji na naibllż ze] sesji poru 'zy ten temat.

Wniosek stanowi zalqcznik nr 5 do protokołu.

a tym za onezono posiedzenie o godz. 14.30.

Protokółowała.

Maj ina Morzyoka

M~'l~ Mon.~J~
Komi'ji.Ocb
Rolnictwa

PrLCWO niczący
,
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