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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z zapisami art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, które dotyczą finansowania

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powiaty i gminy mogą na ten cel przeznaczać
środki nie mniejsze niż wysokość wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wiele samo-
rządów gminnych i powiatowych wskazuje jednak na trudności związane z wprowadzaniem środków przeka-
zanych przez zarządy województw i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska do budżetów gmin i
powiatów.

Pozostawienie w dyspozycji gmin i powiatów środków, o których wyżej mowa, było – mimo likwidacji
gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska – decyzją ze wszech miar uzasadnioną i korzystną
dla lokalnego środowiska. Obecnie ważne wydaje się wzięcie pod uwagę doświadczeń związanych z realiza-
cją zadań wynikających z ustawy, według zasad wprowadzonych w wyniku jej nowelizacji.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra o rozważenie propozycji, jaką przedstawiła (również w piśmie
skierowanym do Pana Ministra) pani Grażyna Ciemniak, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Pani prezydent proponuje, by zarząd województwa i wojewódzki inspektor środowiska przekazywali od-
powiednie środki do budżetów gmin i powiatów w terminie trzech miesięcy po zakończeniu półrocza. Suge-
stią alternatywną jest wprowadzenie zapisu stanowiącego, że środki przekazane gminom i powiatom w da-
nym roku budżetowym stają się dochodami ich budżetów w danym roku do wysokości wydatków zrealizo-
wanych na zadania określone w ustawie, a w pozostałej kwocie stanowią dochody budżetu na rok przyszły.

Proponowane zmiany nie zmieniłyby ogólnych zasad przekazywania gminom i powiatom środków, za to
ułatwiłyby dysponowanie nimi zgodnie z postanowieniami ustawy. Ich wprowadzenie wydaje się w pełni
uzasadnione.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do przestawionych propozycji.

Z wyrazami szacunku
Michał Wojtczak




