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Protokół nr 48/18 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 23 marca 2018 r. w godz. 10:00 – 11:00  
w Starostwie Powiatowym 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. 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 realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących  
na terenie powiatu jarocińskiego. 

2. Ocena sytuacji w zakresie zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie powiatu. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

"Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia". 

4. Sprawy bieżące. 
5. Objazd terenowy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Żerków. 

 
Ad.pkt.1 
P. Gerard Telega, Dyrektor Związku Spółek Wodnych – przedstawił informację o stanie 
realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie powiatu 
jarocińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Radny L. Bajda - jeżeli chodzi, w gminie Żerków ponad plan, aktywnością, posiadanymi 
środkami, z czego to wynika?  
 
P. Gerard Telega, Dyrektor Związku Spółek Wodnych – środki z Gminy Żerków były dość 
znaczne, na terenie gminy Zerków najwięcej wykorzystaliśmy tych środków, znacznej części 
te dotacje, o których wspominałem pomogły. Dotacja z urzędu wojewódzkiego, dostaliśmy  
143 tys. zł, ona była bardzo wysoka w tamtym roku. W latach wcześniejszych była na cały 
związek, na poziomie 50 - 60 tys. zł. Wynikało to z większej rezerwy celowej, miało znaczny 
wpływ na wykonanie tych robót. 
 
Radny L. Bajda – jeśli chodzi o wysokość składek, za chwilę mamy opiniować projekt 
uchwały dotyczący dotacji dla spółek wodnych, od tych składek jest uzależniony. 
 
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - przy uszkodzeniu drenażu czy właściciel jest 
zobowiązany do naprawienia tego? Jakie są konsekwencje? Czy to jest państwo w państwie?  
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P. Gerard Telega, Dyrektor Związku Spółek Wodnych - jeśli ktoś przerwie system 
drenarski, właściciel powinien być zobowiązany do naprawy tego.  Dzieje się to trochę inaczej, 
robi swoje inwestycje, nikt o tym nie pamięta i dopiero po jakimś czasie wychodzi to.  
Wtedy oczy się otwierają, na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości, żeby wszędzie jechać  
i sprawdzać czy dreny zostały poprzerywane czy też nie.  
 
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - prawnie możecie coś zrobić jak uszkodzi i nie 
naprawi? Czy nic nie możecie zrobić?  
 
P. Gerard Telega, Dyrektor Związku Spółek Wodnych - ciężko nam wyegzekwować  
o naprawę, jesteśmy bezsilni.  
 
P. Sł. Frydryszak, Z –ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska - temat tych 
uszkodzeń drenarskich przy zabudowie jest dość ciężki, niestety przepisy odsyłają do kodeksu 
cywilnego. Spółka działa w zakresie tego, co zbiera ze składek, miałaby wydawać pieniądze na 
prawników, żeby ścigać danego obywatela. Problem nawarstwia się, problem się ujawni 
czasami przy 10 zabudowie, dość ciężko. Bieżące sprawy przy budowie obwodnicy też był 
ciężki temat, to, co udało się ugryźć przed odbiorem robót i oddania do użytkowania obwodnicy 
to się udało, ale temat może pojawić się znowu za kilka lat i będzie ciężki do ugryzienia na 
bazie aktualnych przepisów prawnych.  
 
Ad.pkt.2 Ocena sytuacji w zakresie zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie powiatu. 
 
P. Sł. Frydryszak, Z –ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska - materiały 
zostały dostarczone, informacja dotycząca zagrożenia przeciwpowodziowego to jest znana 
radnym. Główne zagrożenie może wystąpić na terenie Gminy Żerków. Do końca ubiegłego 
roku głównymi rzekami w powiecie Warty, Prosny zajmował się zarząd melioracji  
i urządzeń wodnych. Od 1 stycznia powstała nowa instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polski przedstawicieli mamy na komisji. W tej chwili zajmuje się wszystkimi ciekami, 
struktury są podzielone.  Przepisami prawa wodnego za starych przepisów zobowiązany jest do 
sporządzenia map zagrożenia przeciwpowodziowego, takie mapy zostały sporządzone  
i ukazały się na stronie internetowej, podany o różnym prawdopodobieństwie na naszym 
terenie, głownie gmina Żerków, część gminy Jaraczewo. Nowe przepisy prawa wodnego  
do walki z powodzią, desygnują Wody Polskie jak i samorządy, które działają na podstawie 
ustawy o zarzadzaniu kryzysowym. Ze względu na brak w okresie zimowym pokrywy śnieżnej 
sytuację zagrożenia mamy na poziomie niskim. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
P. Paweł Kaźmierczak, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny 
w Jarocinie – przedstawił informację w zakresie zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie 
powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – dziękuję. My jako radni powiatowi  
od samego początku piszemy pisma, odczytam pismo Komisji „Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 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. Nawiązując do udzielonej 
odpowiedzi na wniosek Komisji z dnia 07.04.2016 r. zwracamy się z zapytaniem  
czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wykonał już dokumentacje projektową  
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i posiada środki, aby wykonać ww. remont? Komisja wnioskuje o nie lekceważenie tej sprawy, 
ponieważ jest to poważny problem.” Dostaliśmy odpowiedź, że została sporządzona 
dokumentacja, ale tylko na odcinek Komorze Przybysławskie, Chwałów został nietknięty. 
Mam pytanie jakie kroki będą podjęte? Czy środki będą jakieś gromadzone na ta inwestycję? 
Wysoki stan wód Prosny, powoduje, że to koryto zbliża się coraz bliżej do wałów 
przeciwpowodziowych i żeby za kilka lat nie było problemów, że zacznie podmywać wały 
przeciwpowodziowe, w które było zainwestowane bardzo dużo pieniędzy.  
 
P. Paweł Kaźmierczak, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny 
w Jarocinie – o tym problemie przekażę do Melioracji w Kaliszu, jeżeli chodzi o środki 
finansowe to nie jestem osobą decyzyjną, żeby deklaracje składać. Wody Polskie powstały  
od 1 stycznia 2018 roku, nie ma jeszcze budżetu na wykonywanie robót konserwacyjnych  
i inwestycyjnych. Być może w późniejszym czasie coś więcej mi się uda ustalić.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – z mojej strony byłaby propozycja, żeby 
ponowić ten wniosek z naszej strony do Wód Polskich, kiedy będą zgromadzone środki, jak ze 
strony wód Polskich działania będą poczynione. Poddaję wniosek pod głosowanie.  
 

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
Wszyscy głosowali „za”. Wniosek został podjęty. 

 
P. Z. Paluszkiewicz, Radny z Żerkowa – jak była wysoka woda, dzwoniłem do Pana 
dyrektora wtedy o Lutynię, która wpada do rezerwatu w Czeszewie. Tam jest poprzewracane 
przez bobry, jest mostek, co kiedyś się nim przechodziło. nagromadziło się tyle gałęzi, że woda 
przelewała się przez mostek, i ona powodowała spiętrzania wody, Brzostków, Antonim 
ucierpiał, bo woda nie schodziła płynnie i wybijała się na pola. Co by na to zrobić?   
To jest rezerwat. Czy my jesteśmy bezsilni, żeby to trochę oczyścić koryto w rezerwacie?  
 
Radny L. Bajda – a leśniczy jak się odnosi do tego?  
 
P. Z. Paluszkiewicz, Radny z Żerkowa – dzwoniłem do niego i jeśli uznamy, że jak 
przeszkadza mostek to rozbiorą. Druga sprawa do Pana dyrektora, żeby oczyścić odnogę starej 
Lutyni, co idzie od muzeum Śmiełowa na Lgów. Aby jest wykoszona jest trzcina a łąki są niżej 
i teraz ta woda, która dopływa do starej Lutyni idzie do Żerkowskiego lasu. Ten rów jest za 
dobrze zakonserwowany, woda dobrze schodzi, ale ta odnoga, co ma odebrać wodę to jest 
zarośnięta i wylewa się na łąki, zaś nie idzie trawy skosić, woda stoi cały rok. 2 lata temu 
dzwoniliśmy z Panem Burmistrzem do Ostrowa i zezwolił i przeczyścili, ale z powrotem znowu 
zarosło  
 
P. Paweł Kaźmierczak, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny 
w Jarocinie – jeśli chodzi o drzewa na Lutyni to w tym roku i do końca tamtego roku  
ten odcinek nie był nasz, od stycznia bieżącego oku ta końcówka Lutyni która leży nie  
na powiecie jarocińskim, została przekazana do naszej jednostki. Zrobimy wizję terenową, 
przejdziemy ten ciek i zobaczymy jak to wygląda. Postaramy się temat rozwiązać, przede 
wszystkim trzeba ustosunkować się do tego, kogo to są drzewa, bo jeżeli są Nadleśnictwa, oni 
się do tego przyznają to my nie możemy im drzew zabierać. Jeśli chodzi o odnogę Brzostowską 
to w zeszłym roku ją wykosiliśmy. Czy w tym roku będziemy to robić nie umiem odpowiedzieć, 
bo nie mamy jeszcze budżetu ani planu robót. Zapisałem sobie, że jest potrzeba zrobienia tej 
odnogi brzostowskiej.  
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P. Z. Paluszkiewicz, Radny z Żerkowa – Panie dyrektorze jak idzie odnoga od śluzy, od 
bieżącej Lutyni do muzeum to oni nieraz wezmą i otworzą klapę i ta woda, czuwam, patrzę  
i zamykam, pewnie, że chcą świeżej wody, w muzeum odnogę wyczyści, starą wodę wypchnie, 
ale trzeba z powrotem zamknąć, ale jak jest cały czas otwarta to ona zamiast iść tam, gdzie ma 
iść to płynie w kierunku starej odnogi i rolnikom zalewa. Tam powinna być przy tym gdzie 
wychodzi odnoga przy muzeum, przy parku, powinno być zasypane, że jeżeli ktoś 
lekkomyślnie otworzy, żeby ta woda nie szłam tam, gdzie nie ma iść, powinno być zasypane. 
Chciałem sam to zrobić, ale mnie tam niektórzy upominali, że mogę ponieść kare jak zasypię, 
w dobrym sensie. Szkodzi rolnikom. Proponowałbym, żeby to zasypać albo dać zezwolenie  
to sam zasypię.   
 
P. Paweł Kaźmierczak, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny 
w Jarocinie - zasypać samemu nie można, na to są wymagane decyzje i pozwolenia, 
proponowałbym, żebyśmy wymienili się numerami telefonu i spotkali na miejscu i omówili  
w terenie. Rozmawiamy, a lepiej będzie na żywo w terenie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – mamy dzisiaj przewidziany wyjazd  
w teren, ale nie wiem jak radni będą się na to zapatrywać czy nam warunki pogodowe pozwolą. 
Mam pytanie, co do Lutyni na podlesiu, mieliśmy wspólną wyjazdową komisję z Państwa 
Radnymi z Żerkowa, z tego, co wiem nic nie zostało zrobione, naruszone odpowiednie 
poziomy?  
 
P. J. Szóstek, Radny z Żerkowa - my jako rolnicy nie mamy żadnych uwag odnośnie 
dzierżawców. Tylko chcielibyśmy, żeby słowa dotrzymali, żeby doprowadzili do takiego stanu, 
do tej chwili nic się nie zmieniło.  
 
P. Paweł Kaźmierczak, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny 
w Jarocinie – nie uczestniczyłem w tamtej komisji, firma dokonała drobnego remontu, zjazdu 
na Lutyni z racji takiej, że jego stan był niezadowalający. Natomiast bolce mówiące  
o maksymalnej wysokości piętrzenia to na tej budowli jest to zrobione, na podlesiu też. 
Proponowałbym sprawdzić, umówić się z dzierżawcą, żeby wskazali czy to zostało 
poprawione.   
 
P. J. Szóstek, Radny z Żerkowa – jeśli jest poprawione to chcielibyśmy to zobaczyć, nie 
widziałem tego.  
 
P. Paweł Kaźmierczak, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny 
w Jarocinie – mówię o tym jednym jazie na Lutyni, który był wyremontowany, o pozostałych 
nie odnoszę się, bo nie kojarzę, ale nie ma problemu, żeby sprawdzić w terenie i zrobić 
dokumentację.  
 
Radny W. Kwaśniewski - od strony technicznej nie, ale mi chodzi o tą stronę administracyjną, 
nowy podział wg zlewni być może jest on logiczny, ale odbiega od podziału administracyjnego. 
Gmina kotlin leży w dwóch zlewniach, w zlewni Lutyni i Prosny, z tym, że do Lutyni z 12 wsi 
w gminie Kotlin do zlewni Lutyni należy 11 i pół, a pół należy bezpośrednio do zlewni Prosny 
i dotyczy to wsi Kurcew. Sąsiadujemy od razu, rów, który wychodzi z połowy wsi Kurcewa 
biegnie w kierunku gminy Czermin, który też jest podzielony na jarociński, na pleszewski. 
Kiedy my się połapiemy jak to ma administracyjnie działać? Doczytałem się, że wały na gminie 
Żerków należą do nadzoru we Wrześni i pompownia w Komorzu, o której stale dyskutujemy 
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na terenie Jarocina, teraz będziemy rozmawiali o tej pompowni z nadzorem wrzesińskim.  
Być może to się kiedyś ułoży, zobaczymy jak to wszystko będzie funkcjonowało.  
 
P. Paweł Kaźmierczak, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny 
w Jarocinie – oddział jest zlewniowy, nie dzielą nas granice administracyjne tylko zlewnie.  
Mapę przygotował krajowy zarząd gospodarki wodnej i on zrobił ten podział. Przepompownia 
Komorze, dlatego jest we Wrześni, że wały Warty są we Wrześni jak i rzeka Warta jest we 
Wrześni. Wcześniej była taka sytuacja, że rzeka była w Poznaniu, wał był u Marszałka 
Województwa, czyli Zarząd Melioracji i był problem kompetencyjny, teraz chcąc wyprostować 
to wszystko jest to zrobione taką metodą, że rzeka, wał, przepompownie należą do jednego 
nadzoru wodnego. W gminie kotlin są 2 zlewnie, ale Gmina Kotlin leży pod jednym zarządem,  
nadzór wodny Jarocin i nadzór wodny Pleszew nad sobą mają Zarząd Zlewni w Kaliszu, a 
czasami są sytuacje, ze niektóra gmina ma kilka zarządów. Jeżeli chodzi o lokalizację miejsca 
danego nadzoru wodnego, zawsze można do nas przyjąć lub zaglądnąć na stronę ZRGW  
w Poznaniu i tam są mapy z podziałem na nadzory wodne.  
 
Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 
Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 
rozliczenia". Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
P. Sł. Frydryszak, Z –ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska - 
W myśl przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) 
utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, 
czyli właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki. Zgodnie z art. 443 cyt. Prawa 
wodnego spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej w postaci dotacji celowej  
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w oparciu o zasady udzielenia tej dotacji 
określone przez organy stanowiące jednostek samorządu. Dofinansowanie z budżetu 
samorządu powiatowego spółek wodnych pozwoli na zwiększenie zakresu prac związanych  
z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Powyższa uchwała wiąże się  
z wejściem od 1 stycznia 2018 r. przepisów nowej ustawy Prawo wodne, które wymagają 
wprowadzenia nowych zasad udzielania przedmiotowej dotacji. Mając powyższe na uwadze 
przedłożenie niniejszej uchwały do zatwierdzenia przez Radę Powiatu Jarocińskiego należy 
uznać za zasadne. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – otwieram dyskusję. Czy ktoś ma jakieś 
pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, 6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany. 
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Ad.pkt.4 Sprawy bieżące. 
P. J. Szóstek, Radny z Żerkowa – chciałem podziękować za systematyczne usuwanie zatorów 
tworzonych przez bobry na terenie Żernik i Kretkowa, żebyśmy mogli normalnie 
funkcjonować. To się stało uciążliwe, nie pamiętam ile tych zatorów było usunięte, ale chciałem 
bardzo podziękować. 
 
 
Ad.pkt.5 
Członkowie Komisji podjęli decyzje o przeprowadzeniu objazdu terenowego urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie Gminy Żerków w terminie późniejszym. 
 
  
 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrad. 

 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Andrzej Szlachetka 
 
Protokołowała:  
A. Przymusińska 

 

  


