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Protokół nr 35/17 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 28 marca 2017 r. w godz. 10:00 – 10:45 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Radny Pan Mikołaj Szymczak. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Andrzej 

Szlachetka, 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. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika 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. Andrzej Szlachetka - dziękuję za zreferowanie.  

Czy są pytania? 

 

Radny L. Bajda – w informacji jest podany fakt, że uszkodzeniu ulegają drenaki, mamy 

inwestycje drogowe budowę obwodnicy. Czy występuje to?  

 

P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – ja reprezentuję Zarząd Melioracji, czyli cieki, wały  

i zbiorniki. Natomiast temat drenów to do Pana Telegi, bo my jesteśmy od melioracji 

podstawowej  

 

Radny L. Bajda – chodzi też o te wały, bo my dwukrotnie jako Komisja występowaliśmy  

w sprawie wałów przeciwpowodziowych w miejscowości Komorze Przybysławskie z uwagi 

na efekt Coriolisa, przesuwanie się koryta rzeki Prosny w kierunku wałów 
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przeciwpowodziowych. Była wizytacja komisji, ciągle nam tłumaczono, że nie ma środków 

na to? Jak to wygląda? 

 

P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – wały Warty zostały zmodernizowane.  

 

Radny L. Bajda – chodzi o wały Prosny. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – odczytam wniosek Komisji: „Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 

24 marca 2016 r. ponownie podjęła wniosek o przeprowadzenie zabezpieczenia lewego 

brzegu rzeki Prosny w miejscowości Komorze Przybysławskie i Chwałów celem uniknięcia 

niebezpiecznego zbliżania się koryta rzeki do wałów przeciwpowodziowych. Proces 

przesuwania się rzeki w kierunku wałów ma charakter ciągły (co potwierdziła wizja lokalna 

członków Komisji Rolnictwa) i może doprowadzić w niedługim czasie do zniszczenia 

urządzeń przeciwpowodziowych.” Dostaliśmy odpowiedź taką z Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, że w planach budżetowych na 2016 zostało uwzględnione  

w zadaniu w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu 

zabezpieczenia lewego brzegu rzeki Prosny w miejscowości Komorze Przybysławskie.  

Czy cokolwiek zostały zrobione w tym temacie? 

 

P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – wały Prosny są jak najbardziej administrowane przez 

naszą jednostkę. Natomiast rzeka Prosna jest w zarządzaniu Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, to jest inna instytucja. My się zajmujemy wałem 

przeciwpowodziowym, natomiast samą rzeką inna instytucja. Jest dziwny podział.  

W tym zakresie nie mogę sie wypowiadać.  

 

Radny L. Bajda – z Państwa strony mogłoby być też wystąpienie pomocnicze. Jeżeli 

ochrona wału jest po Waszej stronie to jak najbardziej.   

 

P. S. Szybiak, Inspektorat w Jarocinie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych – nie ma zagrożenia wału. 

 

Radny L. Bajda – jak się coś stanie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – było to sygnalizowane przez dłuższy 

czas. 

 

P. S. Szybiak, Inspektorat w Jarocinie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych – macie pismo i na tym zakończmy.  

 

P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – dokumentacja jest opracowywana z tego, co wynika  

z pisma. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – nie jest jasno powiedziane. Nie wiemy 

czy zostało to uwzględnione, czy nie.  
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P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – proponowałbym wystąpić z ponownym pismem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – proponuję podjąć ponowny wniosek,  

na jakim etapie jest rozpatrzony nasz wniosek, czy cokolwiek zostało w tym kierunku 

zrobione. 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji. Wszyscy głosowali „za”. Wniosek został 

podjęty. 

 

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - to nie jest przyjemna sprawa, bo byłem w tym 

czasie jak było zagrożenie powodzi na Prośnie, byłem radnym i wiem jakie podejmowaliśmy 

decyzje. Niech się Pan nie dziwi, że koledzy pytają się, bo zależy nam na tym, żeby nie 

doszło do tej sytuacji. Dużo rzeczy nałożyło się, umacnianie tych wałów.  

Mówił Pan o przepompowni w Komorzu, jaki to będzie koszt? Cała będzie nowa 

przepompownia oprócz murów. 

 

P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – tak. Jest to modernizacja.  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - jaki koszt i kiedy to będzie zrobione?  

 

P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – aktualnie jest prowadzone postępowanie przetargowe, 

przetarg jest przewidziany na początek kwietnia, roboty przewidziane są do zakończenia  

w tym roku. Koszt po przetargu. Około miliona złotych. Odnośnie wałów Prosny, cały 

odcinek został zmodernizowany, jest na całej długości, jeśli chodzi o Powiat Jarociński jest 

wybudowana ścinka szczelna, wały są zmodernizowane. Był ostatnio robiony przegląd 

pięcioletni i nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Wały są z roku na rok konserwowane.  

 

Radny W. Kwaśniewski - co się dzieje na zbiorniku Lutynia? w Wilczy  

 

P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych - za bardzo nie mam wiedzy, jeśli by Pan chciał wiedzieć 

mógłbym zdobyć z dyrekcji z Ostrowa. Przygotowałem się pod katem punktów, co są 

wymienione w tematyce posiedzenia, ale nie widzę problemu, żeby się dowiedzieć  

i przekazać Panu tą informację w czasie późniejszym. 

 

Radny L. Bajda – w ubiegłym roku dwukrotnie spotkał się zespół roboczy w Dobrzycy, 

uczestniczyłem w tych dwóch posiedzeniach. Sprawa dotyczyła nadleśnictwa, przekonaliśmy, 

że podniesienie poziomu wody poprzez ten zbiornik może pomóc niektórym siedliskom, też 

byli za tym, żeby przystąpić do opracowania dokumentacji budowy tego zbiornik, zespół 

roboczy poparł to jednogłośnie i sprawa miała być prowadzona. Początkowo pod nadzorem 

Urzędu Marszałkowskiego angażował się w to Burmistrz Dobrzycy i Wójt Kotlina. Na dzień 

dzisiejszy temat ucichł.  

 

P. Paweł Kaźmierczak, p.o. Kierownika Inspektoratu w Jarocinie Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – temat trochę ucichł, obiecuję, że dowiem się, na jakim są 
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etapie, nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, ale wiem, że są problemy natury ochrony 

środowiska. 

 

Ad.pkt.2 
P. G. Telega, Dyrektor 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. Andrzej Szlachetka – dziękuję za przedstawienie informacji. 

Otwieram dyskusję. 

 

Radny L. Bajda - w związku z budową obwodnicy czy są zagrożone urządzenia drenarskie?  

 

P. G. Telega, Dyrektor Spółek Wodnych w Jarocinie – Budimex zrobił problemów  

na Mieszkowie, były pola pozalewane, nie ma takiej sytuacji jakbyśmy chcieli z nimi. 

Chciałem zorganizować spotkanie z rolnikami i z nimi, ale odpowiedzieli, że nie przyjadą, bo 

nie mają czasu a wodę pompują.  Systemy drenarskie są podłączone w ich nowe systemy, 

jednak pola na wiosnę były pozalewane. Na dzień dzisiejszy Budimex spompował tą wodę, 

ale będą problemy, bo Budimex odejdzie, a przyszła wiosna pokaże problemy.   

Budimex poprzerabiał studnie, woda nie odpływa, dalsze naprawy, ale nic nie jest zrobione w 

tym kierunku. Cała ta inwestycja będzie dużym problemem w przyszłości.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – uważam, że te problemy powinny być 

rozwiązywane póki te prace drogowe są i Budimex jest na miejscu.   

 

Pracownik Spółek Wodnych w Jarocinie - Budimex cały czas twierdzi, że robi zgodnie  

z projektem, przełączają systemy drenarskie i że nie będzie problemów, oni twierdzą, że 

będzie dobrze, ale to są tylko ich zapewnienia. My nie byliśmy przywołani jak to robili, po 

swojemu robią.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – twierdzą, że jest wszystko dobrze, a 

musieli wodę spompowywać, to ten system drenarski moim zdaniem nie funkcjonuje tak jak 

powinien.  

 

Pracownik Spółek Wodnych w Jarocinie - informują nas w Mieszkowie, dostałem telefon, 

że osoba, która zajmuje się drenażami nie przyjedzie, bo oni usuwają awarie i będzie ok.  

 

Radny L. Bajda - na roboczo, czy jakieś notatki służbowe, zdjęcia?  

 

Pracownik Spółek Wodnych w Jarocinie - rolnicy sami piszą pismo, z 3 rolnikami 

rozmawiałem, jeden napisał pismo ze zdjęciami, następny będzie pisał też pismo. 

 

Radny W. Kwaśniewski – kłopoty z drenami melioracyjnymi wyjdą za 2, 3 lata.  

Miałem przyjemność mieć 500 km wykopów w gminie Kotlin, więc trochę doświadczenia  

w tym zakresie mam. Robiłem to zupełnie inaczej, tam gdzie gmina była inwestorem 

doprowadzałem do tego, żeby naprawy były zwracane tym, którzy zarządzają, czyli spółkom 

wodnym. Tam gdzie to zrobili to zrobili fachowo do dzisiaj, a minęło kilkanaście lat nie ma 

problemu. Ale są takie gospodarstwa, bo mają tak ułożone grunty, że na gruntach jednego 

rolnika w Kotlinie było 3 kilometry wykopów. z tego byłby jeszcze jeden wniosek, 

proponowałbym, żeby skierować wnioski do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
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i Autostrad, bo oni są inwestorem. Niech inwestor spróbuje wymusić na wykonawcy 

zabezpieczenie czy wykonanie poprawę tych robót.   

 

Ad.pkt.3 Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - na naszych ciekach na dzień dzisiejszy 

nie ma żadnego zagrożenia powodziowego.   

 

Ad.pkt.4 Sprawy bieżące. 
 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - odczytał odpowiedź z Zarządu: „Zarząd 

Powiatu Jarocińskiego informuje, że na posiedzeniu w dniu 06 marca 2017 r., pozytywie 

rozpatrzył wniosek Komisji nr A-OB-BR.0014.53.2017.PA z dnia 20.02.2017 r.  

w sprawie zwrócenia się do zarządców dróg w Powiecie Jarocińskim z prośbą o ograniczenie 

przycinania drzew – lipy drobnolistnej i szerokolistnej przy drogach jako gatunków 

miododajnych. Pismo zostanie wystosowane do Gminy Jarocin, Jaraczewo, Żerków i Kotlin, 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.” 

Ponadto został ogłoszony konkurs proekologiczny „Śmieciom Stop” i poprosiłbym Pana 

Frydryszaka o zabranie głosu.  

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – to już jest  

18 edycja konkursu „Śmieciom Stop”. W tym roku „Co ile na składowisko?” Jak co roku 

zwracam się do Szanownej Komisji, o przedstawiciela Komisji do komisji, która będzie 

oceniała prace. Zgodnie z regulaminem będzie to na początku maja, ale jak się uda dzisiaj 

wytypować przedstawiciela komisji, to przekażemy regulamin z prośbą, żeby osoba 

zaangażowała się w prace komisji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - czy są propozycje?  

 

Radny W. Kwaśniewski – poprzednio był Przewodniczący Komisji Rolnictwa, powinniśmy 

to pozostawić tak jak było i przewodniczący komisji powinien wejść w skład komisji 

konkursowej. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – jeżeli wszyscy członkowie się zgadzają 

do przyjmuję to stanowisko.  

 

Wszyscy członkowie byli „za”. 

 

 

  

  Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji 

zakończył obrad. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Andrzej Szlachetka 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 


