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Protokół nr 20/16 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 24 marca 2016 r. w godz. 14:00 – 14:40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 
 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.   

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Leszek 

Bajda, który powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Przedstawił proponowaną 

tematykę posiedzenia. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na 

terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.  

2. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na 

terenie Powiatu Jarocińskiego.  

3. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu 

Jarocińskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1 

P. Wojciech Regulski Kierownik Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – przedstawił informację o stanie cieków oraz urządzeń 

melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach 

inwestycyjnych w tym zakresie. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo.  

 

P. Wojciech Regulski Kierownik Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – jadąc do Lutynii to kiedyś tam była łąka, a teraz w 90 % 

użytek rolny. Kiedyś trzeba było mieć zgodę na zamianę użytkowania, teraz wystarczy 

zgłoszenie do Agencji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - będzie temat realizowany w jakiś sposób? 

Widziałem jak to wygląda, jest potrzeba budowania tego. Chciałem zapytać o jeszcze jedną 

sprawę, bo w zeszłym roku było wyjazdowe komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

byliśmy w Komorzu nad Prosną i tam coraz bliżej rzeka Prosna podchodzi do wałów 

przeciwpowodziowych. Rolnicy próbują się ratować poprzez wrzucanie kamieni, żeby nie 

postępowało. za kilka lat może dojść do tego, że wały zostaną zabrane przez rzekę i dlatego 

był wniosek Komisji, żeby przystąpić do procesu inwestycyjnego celem umocnienia brzegów 

rzeki Prosny. Otrzymaliśmy odpowiedź, że będzie zadanie realizowane w ramach pojawienia 
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środków w okresie późniejszym.  Członkowie komisji wyrażaliśmy zaniepokojenie, że rzeka 

Prosna coraz bliżej wałów się przesuwa. Trzeba działać póki nie jest za późno.  

 

P. Wojciech Regulski Kierownik Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – ta rzeka jest w administracji do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Oni robią umacnianie rzeki na terenie Gizałek, środków 

maja nie tak dużo. Trzeba do nich jeszcze ponownie z wnioskiem wystąpić. Rzeka Warta  

i Prosna jest w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i oni 

remonty planują i wykonują roboty.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – uważam, żebyśmy nie przegapili sprawy i jak 

najszybciej zajęli się tym tematem. Kolega Wiceprzewodniczący Komisji tam mieszka. 

 

Radny A. Szlachetka – warto by było wykorzystać stan niskich wód.  

 

P. Wojciech Regulski Kierownik Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych - nie leży w naszej kompetencji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – ponawiamy ten sam wniosek do ZRGW. 

Będzie wystosowane przypominające pismo celem zabezpieczenia brzegi rzeki Prosny od 

strony Komorza Przybysławskiego celem zahamowania zbliżania się koryta rzeki do wałów 

przeciwpowodziowym w miejscowości Chwałów i Komorze Przybysławskie.  

 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Komisji Rolnictwa. Wszyscy głosowali „za”. 

Wniosek został podjęty.  

 

Ad. pkt. 2 

P. Gerard Telega Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Jarocinie – przedstawił 

informację o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. Spójne, ciekawe uzupełnienie. 

Otwieram dyskusję.  

 

Radny W. Kwaśniewski - patrząc na statystykę Gminy Kotlin najgorzej, czy wiadomo, które 

rowy Gmina odnowiła i za jaką wartość? 

 

P. Gerard Telega Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Jarocinie – takiej statystyki do 

końca mamy.  

 

Radny W. Kwaśniewski – czyli związek spółek wodnych nie ma informacji z Gminy, które 

rowy zostały odnowione?  

 

P. Gerard Telega Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Jarocinie – nie. 

 

Radny W. Kwaśniewski – czy gmina zaciąga opinii spółek wodnych, który rów odbudować, 

robić?  
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P. Gerard Telega Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Jarocinie - jeśli chodzi o opinię 

to często zwracają się do nas biura projektowe na potrzeby powiatu czy gmin jak są 

inwestycje planowane o uzgodnienia. Innych rzeczy raczej nie. 

 

Radny W. Kwaśniewski – nie ma współpracy w tym zakresie. Gmina Kotlin otrzymuje 

dotacje, ale nie wykazuje udziałów gminy. Udział idzie rocznie w kilometry, we wszelakiej 

statystyce ucieka.  

 

Ad. pkt. 3 

P. Sł. Frydryszak, Referat Budownictwa i Środowiska – przedstawił informację dotycząca 

występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.  

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - oprócz wymienionych zagrożeń była 

przedstawiana mapa, wynika z niej, że w rejonie Komorza Przybysławskiego najbardziej 

zagrażają nam powodzie opadowo roztopowe. Wówczas, kiedy jest poziom rzek wysoki, 

przez to my się obawiamy o podmywanie brzegów dochodzących do wałów 

przeciwpowodziowych. W tym roku sytuacja jest stabilna, na Lutyni stan dość średni, wysoki. 

Natomiast na Warcie, Prośnie z tego, co odczytałem bez wskaźników stan średni. 

 

P. Wojciech Regulski Kierownik Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych - stan normalny, stan średnio – wysoki na Warcie.  

W okresie zimy wystąpił zator na wysokości Czeszewa, spuścili ze zbiornika wodę. Na dzień 

dzisiejszy wszędzie jest stan wody normalny.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - pytanie moje czy to jest związane z przebiegiem 

tych rzek czy z ich biegiem naturalnym?  

 

P. Wojciech Regulski Kierownik Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – nazwy rzek na mapach nie są do końca zgodne  

z nazwami administracyjnymi obowiązującymi na terenie.  W latach 60 był wydany 

słowniczek nazw, prostowaliśmy nazwy, ale nowe nie zostały wyprostowane centralnie.  

U nas te nazwy administracyjnie są inne, a u nich w atlasach inaczej hydrologicznych inaczej. 

 

Ad. pkt. 4 Sprawy bieżące. 

a) Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok. Jeżeli chodzi 

o zmiany w budżecie to dotyczą planu dochodów. Następuje zwiększenie planu dochodów  

o środki, które Powiat Jarociński otrzymał to jest kwota 96 tys. zł z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To są środki przeznaczone  

na rewaloryzację parku zabytkowego w Kotlinie. Po stronie dochodowej następuje także 

zwiększenie budżetu o kwotę 53. 869 zł jest to kara pieniężna, która z tytułu decyzji 

wystawianej przez Starostę Jarocińskiego do Powiatu wpłynęła i dotyczy usunięcia drzew bez 

wymaganego pozwolenia.   

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - gdzie?  
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P. M. Szymczak, Wicestarosta – przy Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie. Pozwolenie było 

wydane, ale do 31 .12 2013 a wycięto w lutym ubiegłego roku, nie wystąpili o aktualizację. 

Przykro nam było, bo się dobrze współpracuje z Gminą Jarocin, ale mówi się trudno.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – po stronie wydatkowej te środki wchodzą do Ochrony 

Środowiska. Zostają wprowadzone do budżetu, dzięki temu możemy zwiększyć plan budżetu 

na akcję związaną z usuwaniem azbestu. Z projektowanych pierwotnie 30 tys. zł następuję 

zwiększenie do 108 tys. zł a 96 tys. zł zostaje wprowadzone na park w Kotlinie z tytułu 

uzyskanych środków z dotacji z Funduszu Wojewódzkiego.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - rewaloryzacja parku będzie w tym roku? 

Chciałbym być obecny przy rewaloryzacji, obejrzeć prace, mam swój pogląd, już są 

zgłoszenia. Nie zaszkodzi jak się przejadę, popatrzę, zwłaszcza chodzi okolice dworku, który 

jest w stanie fatalnym. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do 

głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? 

Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - pochwali się kolega Sławek, rusza konkurs 

„Śmieciom stop” i trzeba będzie montować komisję.  

 

P. Sł. Frydryszak, Referat Budownictwa i Środowiska – mamy kolejną edycję konkursu 

„Śmieciom stop”, w tym roku temat to elektro śmieci.  W ukłon Pana Przewodniczącego, 

zachęcamy wszystkie placówki oświatowe poszła korespondencja zachęcająca, również  

w Internecie jest informacja, że rozpoczynamy konkurs. Będzie prośba o wytypowanie  

do Komisji konkursowej osobę, która oceni prace.  

 

Radny K. Matuszak - pana Leszka Bajda. 

 

 Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - wyrażam zgodę. Zwracam uwagę na bardziej 

stronę praktyczną, korzystanie ze źródeł w Internecie jest potrzebne i wskazane, ale to, co 

można z ego konkursu wynieść, wyciągnąć to jest dla mnie zadaniem wiodącym tego 

konkursu.   

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 14.40 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


