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Protokół Nr 16/2022

Z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

w dniu 16 września 2022r.

Posiedzenie o godz. 14.00 otworzył przewodniczący, powitał wszystkich obecnych i 

stwierdził, że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: 

- Bartosz Rygas - Kierownik PGW Wody Polskie Oddział w Kole 

- Jan Puszczyk - Kierownik RZSW w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat melioracji w powiecie kolskim.

2. Informacji na temat wykorzystania dotacji przez Gminne Spółki Wodne.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja na temat melioracji w powiecie kolskim.

Informacje przedstawił kierownik Bartosz Rygas. Na terenie Nadzoru Wodnego w Kole znajduje 

się 39 budowli piętrzących, których zadaniem jest zwiększenie retencji korytkowej, tym samym 

przeciwdziałanie suszy. Budowle są w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu, są na bieżąco 

eksploatowane i konserwowane. W nadzorze znajduje się również 38 km wałów 

przeciwpowodziowych , w tym wały rzeki Warty, wały cofkowe rzeki Rgilewki oraz 

prawostronny wał cofkowy rzeki Ner. Nadzór dysponuje 8 przepustami wałowymi, które są w 

stanie dobrym, 2 przewałami w stanie dostatecznym oraz 2 przepompowniami w stanie 

dobrym i dostatecznym, które również nie zagrażają życiu. Kierownik Bartosz Rygas 

przedstawił także wykaz robót wykonanych w 2022r. są to: naprawa wałów 

przeciwpowodziowych obejmująca remont wału rzeki Warty w m. Dobrów i Majdany, 

konserwacja Kanału Dzierzbickiego, udrożnienie Kanału Ulgi na terenie Miasta Koło. Do końca 

roku planowane jest drugie koszenie wałów przeciwpowodziowych, konserwacja rzeki 

Rgilewka na terenie gm. Kłodawa oraz gmin z powiatu łęczyckiego - Grabów, Daszyna, 



konserwacja Strugi Kiełczewskiej w obrębie gminy Koło i Babiak, konserwacja Kanału 

Dzierzbickiego na terenie gminy Przedecz.

Ad 2. Informacji na temat wykorzystania dotacji przez Gminne Spółki Wodne.

Informację na temat melioracji szczegółowych przedstawił Jan Puszczyk - kierownik 

Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole. Poinformował, iż na terenie powiatu kolskiego 

funkcjonuje obecnie 5 spółek wodnych: w Grzegorzewie, Kole, Kościelcu, Osieku Małym i 

Olszówce. Ściągalność składek członkowskich wynosi 66,61 %. W poszczególnych spółkach 

wskaźniki ściągalności wyniosły: Grzegorzew -65,02%, Koło - 64,85 %, Kościelec - 76,96 %, 

Osiek Mały -75,76%, Olszówka -64,34%. Do dnia 31.07.2022r. usunięto łącznie 104 awarie.

Na tym zakończono posiedzenie

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa

Radomir orun


