BRZ.0012.5.15.2016
Protokół Nr 15/2016
z posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego dnia 23 listopada 2016 r.
Posiedzenie o godz. 13 otworzył przewodniczący

Albin Rudniak, który stwierdził, iż jest

wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak i

aczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Jacek

Nowaczyk.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
l. Zaopiniowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020.
2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2017 r.
3. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-2027.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Zaopiniowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020.
Projekt

uchwały

przedstawił

Naczelnik

Wydziału

Leśnictwa Jacek Nowaczyk i poinformował,

Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

że Program ochrony środowiska dla Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2020 jest zgodny z polityką ekologiczną państwa. Podstawą jego
opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l r. Prawo ochrony środowiska,
który

nakłada

opracowania
wskazanej

na organy

programu
ustawy

wykonawcze

województwa,

ochrony środowiska.

uzyskano

Wielkopolskiego, Wielkopolskiego

opuue

powiatu

i gminy

obowiązek

Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 2 pkt. 2

właściwych

organów:

Zarządu

Województwa

Pańsrwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w

Poznaniu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. W związku z tym, że
opracowanie

dokumentu

wymagało

udziału

społeczeństwa,

projekt

Programu

Ochrony

Środowiska został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 04.10.2016 r. do
26.10.2016

1'.

poprzez obwieszczenie

na tablicy ogłoszeń tutejszego organu oraz na stronie

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W trakcie prowadzonego postępowania nie
zgłoszono żadnych uwag i wniosków dotyczących ww. projektu.
W dalszej części swego wystąpienia

Jacek Nowaczyk

stwierdził,

iż Program Ochrony

Środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020 odpowiada wymogom stawianym tego

typu opracowaniom
cele ekologiczne,

wynikającym z obowiązujących
priorytety

ekologiczne,

harmonogram

działań proekologicznych,

mechanizmy

prawno--ekonomiczne

dokumentem strategicznym

przepisów i określa w szczególności:

poziomy

celów długoterminowych,

środki niezbędne do osiągnięcia

i środki

wykorzystywanym

:finansowe.

Uchwalony

i

rodzaj

celów

w tym

Program

będzie

jako instrument zarządzania środowiskiem.

Będzie także stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację
przedsięwzięć
następnie

związanych

przykłady

z ochroną środowiska.

najważniejszych

zadań

Naczelnik

Jacek Nowaczyk

programowych

w

dziesięciu

wymienił
obszarach

interwencji. Odniósł się również do prognozy oddziaływania POŚ na środowisko. Prognoza ta
zawiera m.in.; informacje o zawartości, celach i powiązaniach POŚ z innymi dokumentami;
informacje o metodach zastosowanych
przewidywanych

metod

analizy

skutków

częstotliwości jej przeprowadzania.
żadnych

uwag.

zaopiniowała

Komisja

przy jej sporządzaniu

Ochrony

realizacji

zawartych

postanowień

Do przedstawionego
Środowiska,

oraz propozycje

dotyczące
w POŚ i

projektu uchwały nie zgłoszono

Rolnictwa

projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu

i Leśnictwa

pozytywnie

Ochrony Środowiska

dla

Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020". Opinia ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Ad 2. Analiza projektu

budżetu powiatu na 2017 r.

Projekt budżetu powiatu na rok 2017 przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia
Woźniak. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 74 730 996,91 zł, w tym dochody
bieżące 71 992 476,16 zł i dochody majątkowe 2 738 520,75 zł. Głównymi
składającymi

pozycjami

się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej w

kwocie 8 540 612,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymywane na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej w kwocie 6 000,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
4. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1
141 663,00 zł,
5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w
kwocie 13 922 217,00 zł,
6. subwencja ogólna w kwocie 36 812 583,00 zł.
Największe pozycje dochodów w ramach zadań własnych obejmują:

- transport i łączność - 2737 120,75 zł (Dział 600)
- działalność usługowa - 700 250,00 zł (Dział 710)
- dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 17 172217,00 zł (Dział 756)
- rożne rozliczenia, w tym subwencje - 36 852 583,00 zł (Dział 758)
- pomoc społeczna - 4 972 763,00 zł (Dział 852)
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - l 651 703,16 zł.
Wydatki powiatu na rok 2017 zaplanowano w wysokości 77 714 932,99 zł, w tym wydatki
bieżące 64 916 787,36 zł i wydatki majątkowe 12798 145,63 zł.
W strukturze

wydatków budżetowych

największy udzial posiadają:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) - 4422000,00

zł,

- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85156) - 2 494 411,00 zł,
- transport i łączność (Dział 600) - II 636731,00 zł,
- administracja publiczna (Dział 750) - 9 191 490,00 zł,
- obsługa długu publicznego (Dział 757) - l 024 272,28 zł,
- oświata i wychowanie (Dział 801) - 23 460995,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854) - 7 774327,00 zł
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85111) - 3 045 452,40 zł,
- pomoc społeczna (Dział 852) - 5 823 142,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853) - 3569818,25

zł.

W budżecie planuje się deficyt w wysokości 2 983 936,08 zł, który planuje się pokryć z
zaciągniętego kredytu długoterminowego.
W dyskusji

wspólnych

inwestycji

Komisji zawnioskowali,

by analizie

projektu budżetu na rok 2017 poświęcić jeszcze jedno wspólne posiedzenie

wszystkich

drogowych

poruszano

sprawy

finansowania

oświaty

z gminami, niemniej jednak członkowie

oraz

Komisji i do tego czasu wstrzymać

się z wyrażaniem

opinii na ten temat.

Ad 3. Analiza projektu wieloletniej

prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-

2027.
Projekt Wieloletniej

Prognozy

Wydziału

Finansów

prognozy

spłaty

rat

kredytów bankowych,
do opracowania

Amelia

Finansowej
Woźniak.

kapitałowych

na lata 2017-2027
Wyjaśniła,

zaciągniętych

że okres

przedstawiła
2017-2027

i pLanowanych

do

Naczelnik
wynika

z

zaciągnięcia

których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku. Dodała, że

WPF posłużyły

materiały

źródłowe

dotyczące

wykonania

dochodów

i

przychodów

oraz wydatków

i rozchodów

za lata 2014-2015 oraz plan za 3 kwartały

2016 roku.
Uwag do projektu
Członkowie

Wieloletniej

Prognozy

Komisji zawnioskowali,

wspólne posiedzenie

wszystkich

Finansowej

na lata 2017-2027

nie było.

by analizie projektu WPF poświęcić jeszcze jedno

Komisji i do tego czasu wstrzymać

się z wyrażaniem

opinii na ten temat.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Wolnych głosów i wniosków nie było.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1420
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