BRZ.0012.5.7.2015
Protokół Nr 7/2015
z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego dnia 21 października 2015r.
Posiedzenie

otworzył

przewodniczący

Albin

Rudniak,

stwierdził,

że

obecnych

jest

4 członków (wszyscy), ponadto obecni byli:
- Jacek Nowaczyk- Naczelnik Wydziału OŚ
- Jan Barczak - kierownik Inspektoratu w Kole Wielkopolski Związek Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu.
Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.
Porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
l. Informacja na temat melioracji podstawowych w powiecie kolskim.
2. Realizacja zadań związanych z Planami urządzania lasów nie stanowiących

własności

Skarbu Państwa w 2015 roku.
3. Wolne głosy i wnioski.
Ad 1. Informacja na temat melioracji podstawowych w powiecie kolskim.
Informacje

na

temat

melioracji

podstawowych

przedstawił

Kierownik

Inspektoratu

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Kole Jan Barczak.
W roku 2015 wykonano konserwację i eksploatację:
- rzek i kanałów o dł. 119,706 km na kwotę 1 341473,22 zł;
- wałówo dł. 61,750 km o wartości 93441,99 zł (dwukrotnie koszone w ciągu roku).
Wykaz prac i remontów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W dyskusji podjęto temat wystąpienia w roku 2015 suszy na terenie powiatu kolskiego
zwiększenia nacisku na utrzymanie zbiorników retencyjnych.
Radny Albin Rudniak
Na terenie gminy Chodecz

na Pojezierzu

Kujawskim

płynie w kierunku

południowo-

zachodnim do jeziora Przedecz ciek wodny Noteć, który wymaga gruntownego oczyszczenia.
Do kogo trzeba skierować pismo w tej sprawie?
Pan Jan Barczak
Zgodnie przepisami ustawy Prawo wodne Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonują
prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa

w muemu

Marszałka

Województwa,

jako

wykonywane przez samorząd województwa,

zadanie

z zakresu

administracji

rządowej

w stosunku do wód istotnych dla regulacji

stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej
gleby i ułatwieniu jej uprawy.

Pisma

w zakresie tej inwestycji

Regionalny

Wodnej

w Poznaniu

Zarząd

Gospodarki

Ad 2. Realizacja zadań związanych

ul. Szewska

z Planami urządzania

należy kierować do
1, 61-760 Poznań.

lasów nie stanowiących

własności Skarbu Państwa w 2015 roku.
Naczelnik Jacek Nowaczyk przedstawił informację na temat nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących

własności Skarbu Państwa. Sprawowanie przez Starostę nadzoru

nad gospodarką leśną wynika z ustawy. Starosta zawarł porozumienie z Nadleśnictwem Koło
i powierzył prowadzenie

spraw z zakresu nadzoru na terenie wszystkich

gmin powiatu

kolskiego. Wymienił wszystkie zrealizowane zadania związane z nadzorem nad gospodarką
leśną i zadania wynikające

z ustawy o przeznaczeniu

gruntów rolnych do zalesienia,

tj składanie wniosków o środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom
gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
Szczegółowa informacja jest sporządzona na piśmie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto
urządzania

naczelnik

przedstawił

lasów, należących

informację

na temat

realizacji

do osób fizycznych i wspólnot

uproszczonych
gruntowych

planów

na zlecenie

starosty. Starosta na podstawie umowy z 10.04.20141'. zlecił sporządzenie uproszczonych
planów urządzenia
Chodów,

lasów niestanowiących

Grzegorzew,

Kłodawa,

m.

własności

Koło,

Skarbu Państwa

Olszówka,

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo Leśnych" TAXUS"

m.

g.

n terenie gmm:
Przedecz

firmie

z Poznania. W 20161'. planuje się

sporządzenie ww. planów dla gmin: Babiak, Osiek Mały i Koło. Łącznie do urządzenia jest w
następnym roku 1275 ha lasów.
Ad 3. Wolne głosy i wnioski.
Radny Albin Rudniak odczytał pismo radnego Marka Tornickiego w sprawie wniosków do
budżetu Powiatu Kolskiego na 2016 rok, a które radny przekazał do wiadomości Komisji
(załącznik nr 3 do protokołu).
Członkowie Komisji w wyniku głosowania (jednogłośnie za) poparli wniosek w sprawie
utworzenia na terenie powiatu kolskiego funduszu ds. usuwania azbestu. Komisja zgadza się,
że mieszkańcy powiatu powinni otrzymać pomoc finansową w zakresie usuwania azbestu.
Naczelnik OŚ Jacek Nowaczyk
Był obecny na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu Kolskiego, na którym przedstawiał
pismo z Urzędu Miasta w Kłodawie. Burmistrz zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Urzędu

Marszałkowskiego z wnioskiem o pozyskanie środków na usuwanie azbestu. Rada Ministrów
przyjęła program ogólnokrajowy zgodnie, z którym należy usunąć do 20321'. wszelki azbest z
pokryć dachowych. Zgodnie z Konstytucją RP program ten nie jest pismem powszechnie
obowiązującym. Poza tym gminy powinny mieć zinwentaryzowane

ilość azbestu na swoich

terenach. Dodatkowo gminie wolno udzielić pomocy finansowej osobie fizycznej a powiatowi
już nie. Po środki na ten cel mogły występować Związki międzygminne.

ale nasz został

zlikwidowany.
Radny Marek Tomicki
Mieszkańcy powiatu kolskiego nie znają obowiązujących przepisów prawnych, oni oczekują
jedynie pomocy finansowej w usuwaniu azbestu ze swoich budynków. Zwraca się do Komisji
o podjęcie inicjatywy do Zarządu Powiatu w tym zakresie i podjęcie stosownych działań w
2016r.
Komisja wyraziła zgodę na ww. prośbę. Zostanie skierowane do Zarządu Powiatu Kolskiego
stosowne pismo.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1320
Protokółowała
Malwina Morzycka
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