
Protokół Nr 7/19 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 28 marca 2019 r. w godz. od 13:00 do 14.10  

w Burze Rady Powiatu Jarocińskiego 

 
 

*   *   *  

  

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 otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska p. Tomasz Bandyk, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji 

i zaproszonych gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż 
zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

Tematyka posiedzenia: 

1. Ocena stopnia realizacji zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych 

w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020. 

2. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie 

Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie. 

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

terenie Powiatu Jarocińskiego. 

4. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu 

Jarocińskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

Ad. pkt. 1.  
Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – przystępujemy do Ocena stopnia realizacji 

zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2014-2020. Proszę o zabranie głosu pana Sławomira Frydryszaka, 

głównego specjalistę ds. ochrony środowiska. 

 

P. Sł. Frydryszak, Główny specjalista ds. ochrony środowiska – zadania z zakresu rolnictwa 

i ochrony środowiska wpisane w strategii odnoszą się do naszego programu ochrony 

środowiska, który był aktualizowany w 2015 roku. Uchwalony był przez Radę Powiatu wraz 

z planem usuwania azbestu. Zadania realizowane w ostatnich latach są wskazane w strategii 

ważnej do roku 2020. Z najważniejszych zadań realizowanych w ostatnich latach to: 

termomodernizacja obiektów publicznych, ograniczanie emisji spalin, hałasu. Od 2012 roku 

powiat wspiera spółki wodne w kwocie 20.000 zł. W ostatnich latach rewaloryzacja 

zabytkowych parków, nasadzenia zieleni przydrożnych. Powiat wspiera również Koła 

Łowieckie. W 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – dotacja dla Kół Łowieckich na odstrzał lisów 

w ramach konkursu.  



P. Sł. Frydryszak, Główny specjalista ds. ochrony środowiska – tak. Koła Łowieckie, które 

realizują plan w zakresie odstrzału lisa otrzymują nagrodę na potrzeby Koła. W ubiegłym roku 

było przeznaczone niecałe 10 tys zł.  

 
Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – dziękuję za informację. 
 

Ad. pkt. 2.  
Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – kolejny punkt to Informacja o stanie cieków 

oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz 

planach inwestycyjnych w tym zakresie. Proszę o zabranie głosu pana Pawła Kaźmierczaka. 

 
P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie – Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest to 

jednostka, która istnieje od 2018 r. Jest to podmiot odpowiedzialny za krajowa gospodarkę 
wodną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne oraz Statutu nadanego 

rozporządzeniem Ministra Środowiska. Jeżeli chodzi o teren Powiatu Jarocińskiego podział 

wód polskich jest podziałem zlewniowym. Obowiązuje podział zlewni rzeki. Powiat Jarociński 

w całości zlokalizowany na terenie działania RZGW w Poznaniu. Nie planujemy zadań 
inwestycyjnych na terenie Powiatu Jarocińskiego, jedynie prace konserwatorskie. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 
Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – dziękuje. Otwieram dyskusję. 
 
Radny J. Jędraszczyk – wiemy jaki jest stan i jaka jest ważność rowu Żerniki. To jest  

równoległy rów przy Prośnie zbierający wodę. Przepompownia obsługuje teren 1,5 ha. Kiedyś 
WZMiUW miał wystosować do RDOŚ o zgodę na likwidację bobrowych szkód, żeby nie trzeba 

było pisać do Ochrony Środowiska o zgodę. Czasami te działania muszą być podejmowane 

z dnia na dzień, bez czekania na zgodę.  
 

P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie - rozbiórka tamy bobrowej wymaga uzyskania 

decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Poznania. Przygotowaliśmy wniosek na 

rozbiórkę tam bobrowych w miejscach gdzie bobry występują. Nie ma możliwości wystąpić na 

całą długość rzeki. Mamy decyzję RDOŚ na rozbiórkę do 2020 r. Ten temat jest pozytywnie 

załatwiony. Jest jeszcze okres ochronny. Możemy rozbierać tamy przy uczestnictwie fachowca 

przyrodnika.  

 

Radny J. Jędraszczyk – park jest ostoją przyrody. Tamy stwarzają zagrożenie, kiedy 

przychodzi wysoka woda. 

 

P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie - w poprzednim roku odmuliliśmy kanał Żerniki 

i usprawni to odpływ wody.  

 

Radny J. Jędraszczyk - wyjazd Komisji na przepompownie byłby konieczny. Potrzebne są 
drożne przepusty na rowach. Jak się ociepli, żeby zobaczyć jak to wszystko działa.  

 

P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie -przepompownia została zmodernizowana 

w 2017 r. i jest w pełni zautomatyzowana. Była to ostatnia inwestycja WZMiUW. Od stycznia 

2018 r. zaczęły funkcjonować Wody Polskie. Obecnie administruje tym obiektem Nadzór 

Wodny we Wrześni. 

 

Radny J. Jędraszczyk – jak wygląda sytuacja odnośnie wysokości piętrzenia w Podlesiu? 



P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie – była przeprowadzona wizja w terenie 

w ubiegłym roku. Inwestor spełnił wszystkie wymogi, natomiast jeżeli jest jakaś obawa, to 

można wnioskować o przeprowadzenie kontroli do Wód Polskich. Czy piętrzenie jest 

wykonywane zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. W ubiegłym roku uwag nie było.  

 

Radny J. Jędraszczyk - odnośnie Lutyni i jej końcowego biegu, który jest zamulony? 

 

P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie - zaplanowaliśmy odmulenie na pewnym 

odcinku. Lutynia jest dość dużą rzeką, a odmulenie bardzo dużo kosztuje. W miarę możliwości 

będziemy posuwać się w górę rzeki. 

 

Radny A. Dworzyński - czy są przewidziane w perspektywie następnych lat przy 

wykorzystaniu zasobów WZMiUW, budowy zbiorników retencyjnych? 

 

P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie – wszystkie dokumentacje przejmujemy po 

WZMiUW. Aktualnie mamy dwa istniejące zbiorniki. Planowany był zbiornik na Lutyni, ale 

upadł. Minister Środowiska nie wyraził zgody. Na temat innych planowanych zbiornikach nie 

mam wiedzy.  

 

Radny A. Dworzyński – w kadencji 2002-2006 została opracowana koncepcja budowy 

zbiorników retencyjnych, za którą zapłacił Powiat Jarociński. Koncepcja została stworzona 

rozdzielając wody Lutyni. Lutynia jest dużą rzeką. Pojawiła się koncepcja budowy dwóch 

zbiorników retencyjnych w gminie Żerków. Jeden w Raszewach i drugi w Podlesiu. Marszałek 

przekształcił to z polderu suchego na zbiornik. Obecnie jest na polach kurzawa. Jeżeli nie 

będziemy piętrzyć rzek, to za 30-40 lat będziemy mieli Saharę. Woda będzie w Polsce towarem 

deficytowym. Przy takich zimach i przy braku opadów rzeki już wysychają. Lubieżka jest 

sucha, a o tej porze roku były podtopienia. Wszelkiego rodzaju retencje powinny być 
zaplanowane. Byłem świadkiem powodzi w Gminie Żerków. To była walka o przetrwanie. 

Powódź zastała mieszkańców, gdy wały były zdjęte o prawie pół metra żeby można było 

dokonać remontu. Pytanie, czy można wejść w spiętrzanie tego co jest? 

 

Radny J. Jędraszczyk – Lutynia ma okresowe zaniki przebiegu i czasami woda nie płynie. 

Żeby zapobiec degradacjom gruntów należy wrócić do zieleni przeciwwietrznej.  

 
P. Sł. Frydryszak, Główny specjalista ds. ochrony środowiska - studium planistyczne z 2003 

roku jest w Starostwie, a na jego podstawie było opracowane studium uwarunkowań w gminie 

i zbiornik w Bachorzewie a także projekt zbiornika na Lutynii.  

 

Radny A. Dworzyński – w Podlesiu ziemie są agencyjne.  

 

P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie - własność terenu to jedno, a druga sprawa to 

organizacje ekologiczne, które blokują wszelkie inwestycje hydrologiczne. 

 

Radny J. Jędraszczyk - kto może mieć dokumentację mostu na Parzewni? 

 

P. S. Szybiak, Wody Polskie - to jest most z czasów, kiedy te obiekty były we WZMiUW, 

wiec może być u nas. 

 



Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji - dużo zgłoszeń jest od rolników, że przez 

Lutynię ciągnikami przejeżdżają bezpośrednio przez brud. Tam potrzebne jest wysypać z 

50 ton dużego kamienia.  

 

P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie – trzeba zacząć od tego, jak to traktujemy. To 

jest jakiś element drogowy przejazdu.  

 

P. S. Szybiak, Wody Polskie -tam nie ma drogi. To są wyjeżdżone przez rolników trasy 

przejazdowe w łąkach. Przejazd był na granicy Łuszczanowa i Parzewni. To było na koszt 

rolników.  

 

P. Paweł Kaźmierczak PGW Wody Polskie - może być ciężko. Za utrzymanie mostów, 

przepustów i przejazdów odpowiada właściciel, dzierżawca czy użytkownik.  

 
Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – dziękuję za informację. 
 

Ad. pkt. 3.  
Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – poproszę o przedstawienie informacji o stanie 

realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

P. Eryk Szwałek, Związek Spółek Wodnych – Związek Spółek Wodnych w Jarocinie zrzesza 

cztery Gminne Spółki Wodne: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin oraz Żerków. Obszar zmeliorowany 

objęty działalnością przez Związek stanowi 9984 ha, w tym rowy melioracyjne długości 

ok. 300 km. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Radny T. Grobelny - odnośnie uszkodzeń w systemie melioracyjnym. Niestety potwierdza się 
to, że nowe zabudowania przerywają systemy melioracyjne. Woda gromadzi się na polach i nie 

spływa. Siedlemin jest tego typowym przykładem.  

 

P. Eryk Szwałek, Związek Spółek Wodnych – jeżeli chodzi o Ługi to wyłączyliśmy. Koszty 

naprawy przewyższały składki. Ponadto dochodzi nieżyczliwość ludzi. Jeden z mieszkańców 

ma posadzona wierzbę i powiedział, że jej nie usunie, mimo, że woda przed domem woda bije.  

 

Radny T. Grobelny - niektóre Spółki wypadły. Cerekwica pewnie też by wypadła, ale na 

zebraniu nie było frekwencji. Rusko nie należy do Spółek. Niektóre cieki są do pewnego 

momentu pielęgnowane przez Spółki. W dalszym odcinku kanały zarastają i woda nie spływa. 

 

P. Eryk Szwałek, Związek Spółek Wodnych – przez to, że jest sucho, to wiosną z roku na 

rok mamy coraz mniej pracy.  

 

Radny J. Jędraszczyk -  w Ludwinowie Spółka się odnowiła bo faktycznie nie miał kto rowów 

pielęgnować. 
 

Radny T. Grobelny – dobrym aspektem jest dotacja z samorządu i są obopólne korzyści. 

 

Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. 
Stwierdzam, że informacje zostały przez Komisję przyjęte. 

 
 



Ad. pkt. 4.  
Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – kolejny punkt to Informacja dotycząca 

występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego. Informacja została 

udostępniona radnym w programie eSesja. 

 

P. Sł. Frydryszak, Główny specjalista ds. ochrony środowiska – od kilku lat sporządzone są 
mapy przeciwpowodziowe, które są udostępnione na stronie internetowej Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. Samorządy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej działają w ramach 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – poddaję pod głosowanie wniosek 

sformułowany przez radnego Andrzeja Dworzyńskiego. Kto z członków Komisji jest za 

podjęciem wniosku? 

 

 

 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim 

posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 r., podjęła wniosek do Zarząd Powiatu o przekazanie do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokumentacji pn. Studium Planistyczne 

Retencji Wód w Zlewni Rzeki Lutyni wykonanej w 2003 roku na zlecenie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie. 

 

Wniosek został przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt. 5.  
Sprawy bieżące. 

Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji – proszę zapoznać się z odpowiedzią na wniosek 

Komisji odnośnie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Raszewach. Został zamieszczony 

w programie eSesja.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 14.10 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

   Tomasz Bandyk 

 

 

 

Protokołowała: 

 

E. Wielińska 

 


