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Protokół Nr 17/2017

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego w dniu 20 marca 2017 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Albin Rudniak, który stwierdził obecność 3

członków, co oznaczało frekwencję na poziomie 75%. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Jan Bartczak - kierownik Inspektoratu w Kole, Wielkopolskego Związku Melioracji

Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

- Andrzej Załęski - kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole

- Michał Wróblewski - przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole

- Jacek Nowaczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

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

wykorzystanie dotacji przez Gminne Spółki Wodne.

2. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Zespół

Doradczy w Kole i z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

3. Wolne glosy i wnioski

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

kolskim oraz wykorzystanie dotacji przez Gminne Spółki Wodne.

Informację na temat melioracji podstawowych przedstawił kierownik Inspektoratu w Kole

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Jan Bartczak.

W roku 2016 łączne wykonanie robót melioracyjnych w powiecie kolskim wyniosło 1 340

589,68 zł przy wielkości planowanej l 644 576,82 zł, co stanowiło 80,8 %. Dotacja Urzędu

Marszałkowskiego wyniosła 186,2 tys. zł, a dotacja Urzędu Wojewódzkiego - 243,7 tys. zł.

W roku 2016 wykonano konserwację rowów na długości 177,6 km, tj. 93,2 %. Konserwacją

drenowania objęto obszar 485,5 ha. W tym okresie ściągalność składek wyniosła 73,7 %.

Tabela zawierająca meldunek z wykonania robót melioracyjnych w Spółkach Wodnych za

rok 2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wykonanie konserwacji i eksploatacji RRW za 2016 r. było następujące:

- cieki uregulowane - 32,050 km"l 305 462,40 zł



- cieki nieuregulowane - 17,557 km, 144396,77 zł

- wały przeciwpowodziowe - 61,750 km, 651 364,99 zł

Łącznie wydatkowano na te cele kwotę 2 101 224,16 zł. Płatności z rezerwy celowej

wyniosły 1 462869,16 a środki budżetowe stanowiły kwotę 593 739,37 zł.

Pełne zestawienie wykonania konserwacji i eksploatacji RRW za 2016 r. zawiera tabela

stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu.

Kierownik Inspektoratu w Kole Jan Bartczak podkreślił dobrą współpracę Wielkopolskiego

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z Wydziałem Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kole.

Jan Bartczak stwierdził, że w obecnych uwarunkowaniach, ze względu na duże

zapotrzebowanie rejonu tureckiego i terenu Kłodawy na wodę, powiat kolski jest narażony na

suszę. Dodał, iż można zaobserwować niepełną realizację ustawowych obowiązków

utrzymywania w należytym stanie urządzeń melioracyjnych. Na zakończenie swej

wypowiedzi Jan Bartczak poinformował, że wydatki na utrzymanie cieków wodnych i

melioracji w roku 2017 powinny zostać utrzymane na poziomie roku ubiegłego.

Informację na temat melioracji szczegółowych przedstawił Andrzej Załęski - 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. Powierzchnia zmeliorowana wynosi 16871,32 ha. Na obszarze 5 spółek

wykonano konserwację rowów melioracyjnych na długości 139,5 km. Ilość członków spółek

wodnych we wszystkich gminach wynosi 4288 osób. Ściągalność składek członkowskich

kształtuje się na dobrym poziomie i wynosi 83,58 %. W poszczególnych spółkach wskaźniki

ściągalności wyniosły: Grzegorzew - 87,63 %, Koło - 81,43 %, Kościelec - 101,63 %, Osiek

Mały - 89,73%, Olszówka - 79,51 %. Dobra ściągalność składek (powyżej 75%) jest

warunkiem otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Planowany budżet Rejonowego Związku Spółek Wodnych na rok 2017 wynosi 671 992,14 zł.

Problemy, z którymi boryka się związek to: szkody wyrządzane przez bobry, straty na wałach

przeciwpowodziowych spowodowane przechodzeniem bydła oraz drzewa rosnące w rowach i

przy kanałach.

Krytyczną ocenę gminnych spółek wodnych wyraził Naczelnik Wydziału Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Jacek Nowaczyk. Stwierdził, że najlepiej funkcjonuje

Spółka Wodna w Kłodawie, pozostałe działają dość słabo.

Informacja z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole stanowi załącznik

nr 4 do protokołu.



Ad. 2. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa

Rolniczego Zespół Doradczy w Kole iz Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szereg informacji przedstawił Michał Wróblewski - przewodniczący Wielkopolskiej Izby

Rolniczej w Kole. Poinformował, że na dzień 24 kwietnia br. planowana jest konferencja w

Kościelcu na temat suszy, będąca niejako pokłosiem ubiegłorocznego spotkania dotyczącego

zatrzymania większej ilości wody w powiecie kolskim.

Drugą kwestią, którą poruszył były kończące się umowy dzierżawy obwodów łowieckich.

Stwierdził, że problemy szkód łowieckich są ogólnie znane. Występują rejony, gdzie rolnicy

nie skarżą się, ale są również rejony, w których koła łowieckie nie dokonują rzetelnej

inwentaryzacji zwierząt, szczególnie saren i dzików, co nie prowadzi do odstrzelenia

właściwych ilości tych zwierząt. Michał Wróblewski zasugerował, by zatargi powstałe na tle

powstałych szkód w rolnictwie były przedmiotem konsultacji społecznych i rozstrzygane z

zachowaniem interesu każdej ze stron.

W dalszej części swojej wypowiedzi Michał Wróblewski podjął temat udziału naszych

rolników w konkursie na rolnika roku i w innych konkursach organizowanych na terenie

Wielkopolski. Uznał, że podobne konkursy można organizować także na szczeblu

powiatowym ze wspólnej inicjatywy Starostwa i Izby Rolniczej w Kole, przy zaangażowaniu

niedużych środków finansowych.

Zaproszeni przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Zespół

Doradczy w Kole oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie przybyli na posiedzenie

Komisji i nie przesłali stosownych informacji.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Jacek Nowaczyk

poinformował zebranych o zaplanowanych na dzień 2 czerwca br. Powiatowych Obchodach

Dnia Ziemi i Lasu, które po raz kolejny odbędą się na terenie szkółki w Kiejszach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał na ten cel dotację

w kwocie 10 tys. zł.

Jacek Nowaczyk przedstawił ponadto informację na temat Programu usuwama azbestu i

wyrobów zawierających azbest. Mimo złożonego zapotrzebowania na kwotę 300 tys. zł,

Powiat Kolski otrzymał 157 tys. zł dotacji, co w połączeniu ze środkami budżetowymi (30

tys. zł) umożliwi przystąpienie do programu walki z azbestem. Jest już opracowany regulamin

działań. Część zadań przypisanych zostanie gminom, które muszą dokonać inwentaryzacji

azbestu na swoim terenie. Zdjęcie azbestu, a następnie jego transport na składowisko i

unieszkodliwienie pozwoli uzyskać dofinansowanie w wysokości 600 zł od jednej tony



odpadów.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1430

~
Wła sław Zieleśkiewicz

Przew~isji

Al~ak
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