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Protokół Nr 9/2016

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 10 marca 2016r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Albin Rudniak, stwierdził, że obecnych jest

4 członków (wszyscy), ponadto obecni byli:

- Jan Bartczak - kierownik Inspektoratu w Kole Wielkopolski Związek Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Poznaniu.

- Andrzej Załęski - kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat melioracji podstawowych i szczegółowych w powiecie kolskim.

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja na temat melioracji podstawowych szczegółowych w powiecie

kolskim.

Informacje na temat melioracji podstawowych przedstawił Kierownik Inspektoratu

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Kole Jan Bartczak.

W roku 2016 nie ma wypracowanego jeszcze planu rzeczowego i finansowego, założenia

przewidują:

- koszenie wałów przeciwpowodziowych I etap (koszenie) o dł. 61,75 km na kwotę

102 544,26 zł.

- koszenie wałów przeciwpowodziowych II etap (koszenie i żwirowanie) o dł. 61,75 km na

kwotę 183 608,78 zł.

Wykaz planowanych w 20 16r. prac i remontów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Naczelnik OŚ Jacek Nowaczyk poinformował, że wpłynął wniosek o regulację kanału Lubiny

od dolnej części, czy w tym roku planowana jest ta inwestycja?

Pan Jan Bartczak

Obecnie przygotowywana jest inwestycja Kanału Lubiny, która obejmuje regulację od ujścia

Warcicy aż do ul. Toruńskiej w Kole.

W dyskusji poruszano także temat konserwacji rzeki Noteć, zmiany w prawie wodnym,

zbiorniki retencyjne.



Informacje na temat melioracji szczegółowych omówił Kierownik RZSW w Kole Andrzej

Załęski. Na terenie powiatu kolskiego obecnie funkcjonuje 5 spółek wodnych: w

Grzegorzewie, Kole, Kościelcu, Osieku Małym i Olszówce. Powierzchnia zmeliorowana

wynosi 16855,85 ha. Na obszarze 5 spółek znajduje się 263,3 km rowów melioracyjnych.

Ilość członków spółek wodnych we wszystkich gminach wynosi 4288 osób. Ściągalność

składek jest na dobrym poziomie. Składki członkowskie są ściągalne na dobrym poziomie i

wynoszą 78,08 % (Grzegorzew- 83,76%; Koło 77,85%; Kościelec 96,72%; Osiek Mały

77,76%; Olszówka 74,12%).

Planowany budżet Związku w 2015r. wyniósł 739254,28 zł. Dotacje otrzymane m.m. z

Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, gmin i powiatu kolskiego wyniosły

410905,23 zł.

Problemy, z którymi boryka się związek to:

- bobry, które wyrządzają największe szkody w gm. Kościelec i gm. Olszówka;

- przekształcanie gruntów rolnych na działki budowlane;

- podział melioracji wg granic administracyjnych;

- drzewa, które rosną przy kanałach.

Informacja z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole stanowi załącznik

nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Naczelnik Jacek Nowaczyk przedstawił radnym krótką informacje na temat oceny obszarowej

jakości wody za 2015r. w powiecie kolskim. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Kole zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia co roku sporządza ocenę obszarową jakości

wody. Sanepid sprawuje nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na

terenie powiatu kolskiego. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w

powiecie kolskim, uzyskiwana jest wyłącznie z ujęć podziemnych (studnie głębinowe).

Ogólnie woda jest przydatna do spożycia w ujęciach wodnych, jedynie w miejscowości

Dzierzbie w gm. Chodów wydana jest warunkowa przydatność wody, ponieważ przekroczona

jest zawartość chlorków i sodu. Wydana została decyzja administracyjna w tej materii.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1430

Protokółowała

Malwina Morzycka

M . \\ IO('{1'1ctw- Przewod~misji

Alb~ak


	Page 1
	Page 2
	Titles
	M . \\ IO('{1'1ctw- 



