
Godz. rozpoczęcia: 10.00 

Godz. zakończenia: 11.15 

Protokół nr 8/22 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, 

Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

w dniu 23 czerwca 2022 roku 

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków (nieobecny Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr 

Marchewka) komisji oraz Mateusz Rudawski - Kierownik ds. technicznych RZGW we Wrocławiu. 

Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki do protokołu. 

ZAŁĄCZ N I Kl 1 - 2 

Przewodniczący Komisji, p. Waldemar Bicz - otworzył posiedzenie komisji, przywitał członków 

komisji biorących udział w posiedzeniu. Przedstawił porządek posiedzenia oraz zgłosił propozycję 

zamiany pkt 3 i 4 - z uwagi na zaproszonych gości. 

Porządek posiedzenia: 

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.

3. Retencja zasobów wodnych na terenie powiatu kłodzkiego.

4. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku

Publicznego Infrastruktury Drogowej,

b) przyjęcie protokołu nr 7 /22 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i

Infrastruktury Drogowej w dniu 26 maja 2022 roku.

Porządek posiedzenia został zamieszczony radnym 

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 2 Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

Nie było projektów uchwal do zaopiniowania. 

Ad. 3 Retencja zasobów wodnych na terenie powiatu kłodzkiego. 

na stronę internetową 

ZAŁĄCZNIK 3 

Mateusz Rudawski, Kierownik ds. Technicznych, RZGW Wody Polskie przedstawił 

prezentację odnośnie omawianego tematu. 

Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda zabezpieczenie środków, przy obecnym wzroście cen 

materiałów, energii. W środkach Banku Centralnego są przewidziane odpowiednie rezerwy na 

dokończenie inwestycji w roku przyszłym. 
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Mateusz Rudawski, Kierownik ds. Technicznych, RZGW Wody Polskie odpowiedziat, ze

zabezpieczenie jest, kontrakty, ktore zostaly podpisane z wykonawcami sg waloryzowane.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwraca si^ z kilkoma pytaniami:

1. 0 kolejnosc budowy zbiornikow - czy na terenie Ziemi Ktodzkiej logika budowy zbiornikdw

powinna uwzgl^dniac w pierwszej kolejnosci ich budowy i powstrzymywanie spfywu na Biatej

Lqdeckiej, a na Nysie i Jej doptywach powyzej Krosnowic inwestycje powinny miec miejsce w

drugie] kolejnosci? - pytanie formulowane jest w zwiqzku z pr^dkosciami splywajgcych sIq

wod na odcinkach obu rzek 1 niebezpieczenstwa ich spotkania w podwyzszonym stanie tuz

przed Ktodzkiem

2. jaki skutek przyniesie budowa zbiornikow na poziom wody w Kiodzku np. w odniesieniu do

sytuacji najwyzszego stanu powodzi z 1997 roku?

3. czy zbiorniki budowane w technologii suchych zbiornikow majq szanse na jakiekolwiek

wykorzystanie rekreacyjne, czy mozna mowic o cz^sciowym ich zaianiu ?

Mateusz Rudawski, Kierownik ds. Technicznych, RZGW Wody Polskie co do pytania pierwszego

powiedziat, ze w Kotlinie Ktodzkiej planowana byta budowa wi^kszej iloki zbiornikow. Jezeli chodzi o

zbiorniki w Krosnowicach, Szalejowie, Boboszowie, Roztoki - sq one wyposazone w zasuwy, ktore

umozliwiajq kontrolowanie wyptywajqcej wody ze zbiornika, co oznacza ze jestesmy w stanie

zapanowac w sposob swiadomy nad wytapaniem fali powodziowej bgdz mniejszego wezbrania.

Istotnym elementem jest tutaj pojemnosc zbiornika {Szalejow Corny - blisko 10 min m3, Krosnowice

- 2 min Boboszdw - prawie 1,5 min i Roztoki - 2,7 min Oprocz budowy zbiornikow w

ramach projektu OPDOW jest rowniez projekt o nazwie Centrum Operacyjne. Umozliwia t^cznosc ze

wszystkimi zbiornikami w jednym miejscu - we Wroctawiu - gdzie b^dzie mozliwosc planowania i

sterowania przejkia poszczegolnych fal. Rowniez b^dzie mozliwosc wykorzystania ich (zbiornikow) w

sposob na pewno efektywny, aby w Kotlinie Ktodzkiej ztagodzic przejkie fali powodziowej. Co do

„wymiaru turystycznego" wykorzystania zbiornikow - na ten moment wedtug pozwolenia na

budowy, a w tym wypadku na realizacj^ na inwestycje - jest wpisana funkcjonalnosc obiektu

budowlanego, niezmiennie jako zbiornik suchy. Czy bytaby mozliwosc innego wykorzystania? Zaiezy

to od wielu czynnikow (hydrologia, przepuszczalnosc podtoza zbiornika). Wymaga to gt^bszej analizy

projektanta, aby moc odpowiedziec na to pytanie.

Przewodniczgcy Komisji stwierdzit, ze jest to wyczerpuj^ca informacja. Eksploatacja zbiornikow w

nastepnych latach pozwoli dopiero ocenic dodatkowe mozliwosci - w kierunku rozwoju turystyki.

Radny, p. Adam tqcki odniost sie do wypowiedzi przedmowcow, co do mozliwosci turystycznych

zbiornikow - jest ona absolutnie wykluczona. Zwrocit sie z pytaniem do p. Rudawskiego kiedy

zapadta decyzja o przyjeciu do realizacji 4 zbiornikow? Bowiem na poczqtku proces przygotowania

decyzji byt bardzo dtugi, trwat wiele lat. W ktorym roku to miato nastqpic, otrzymujgc decyzje

ostateczne uruchamiaj^c catq procedure inwestycyjng w tej sprawie jako RZGW?

Mateusz Rudawski, Kierownik ds. Technicznych, RZGW Wody Polskie odpowiedziat, ze nie jest w

stanie teraz odpowiedziec na to pytanie. Przypuszcza, ze bedzie to rok 2013-2014. Jezeli jest taka

wola, mozna to sprawdzic zlecenia do Biura Projektowego na wykonanie projektu, pozwolenia na

realizacje - jest to do sprawdzenia.



Radny, p. Adam tqckl prosi o takq informacj^ na pismie.

Radny, p. Tadeusz Zielinski nadmienit, ze na terenie gminy Bystrzyca Ktodzka jest suchy zbiornik w
Mi^dzygorzu na rzece Wilczy Potok, ktorego funkcja sprowadza si^ do gromadzenia wod opadowych,
ktore sptywaj^ z masywu Snieznika. Radny zapytai, czy w latach nast^pnych jest plan modernizacji
tegoz zbiornika? W czasie powodzi w 1997 i 2010 roku woda przelewata si^ przez koronQ zapory.
Odniost si^ do „rekreocyjnego" celu 4 suchych zbiornikow - wedlug jego wiedzy taklej mozliwoki

czynnego „uprawiania sportow wodnych" nie ma. Jezeli sIq myli, prosi o uzupelnienie bqdz
potwierdzenie wypowiedzl w tym zakresie.

Mateusz Rudawski, Kierownik ds. Technicznych, RZGW Wody Polskie powiedziat, ze zbiornik o

ktorym wspomniat radny wychodzi poza obr^b projektu OPDOW. Jezeli s^ jakies plany w tej kwestii
modernizacji - nalezatoby si? zgtosic do Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej - jako szerszej

instytucji, ktora bye moze ma plan. Nie jest rowniez w stanie potwierdzic informacji jakoby zbiornik
miat nie miec takiego zastosowania. Generalnie sq one zaprojektowane jako zbiorniki suche, majq

takq funkcja pelnic - co jest wpisane do decyzji o pozwoleniu na budow^. Aby zmienic jego
przeznaczenie, nalezatoby administracyjnie poparte analizq projektanta i dostosowania zbiornika do
takich mozliwosci.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopytat, czy perspektywa budowy kolejnych zbiornikow moze
uwzglQdniac „opcy? turystycznq". Obecnie zbiorniki nie maj^ zadnego wymiaru gospodarczego oprocz

ochrony przeciwpowodziowej. Czy miejsca niekolizyjne takim jakim jest np. projektowany zbiornik
Skrzynczana w gminie wiejskiej Klodzko majg szans^ na budowy wtasnie z takq opcjq? Trzecia kwestia

to mala retencja - czy RZGW wspotpracuje z Lasami Panstwowymi. Czy jest szansa na zmian^
przepisow dotyczgcych optaty za korzystanie z wod wnoszonej przez Lasy Panstwowe jesli budowane
zbiorniki wpisujg si^ w ide^ ochrony przeciwpowodziowej. Lasy Panstwowe niech^tnie prowadz^

projekty zwi^zane z mal^ retencjg, bowiem s^ obarczone kosztami wnoszonych optat a ponadto
muszq wyt^czyc z produkcji lesnej obszary przeznaczone na malq retencje.

Mateusz Rudawski, Kierownik ds. Technicznych, RZGW Wody Polskie powiedziat, ze z jego

perspektywy jako kierownika zespolu do spraw technicznych w jednostce realizuj^cej projekt przy
powodziowy w dorzeczu Odry i Wisty nie moze odpowiedziec na te pytania. Jezeli chodzi o
wspolprac^ z Lasami Panstwowymi w zakresie malej retencji i opJat z tym zwiqzanych, jak rowniez
jesli chodzi o dalsze plany rozbudowy poszczegolnych zbiornikow na ziemi klodzkiej zwrocil uwag^ na
fakt, ze powstanie zbiornika - czy to suchego czy „mokrego" - okreslenie jego funkcji jest uzaleznione

od lokalizacji, od doliny w ktorej si^ znajduje i hydrologii. Doptywy poszczegolnych ciekow moze bye
nie wystarczajgce zeby zrownac straty spowodowane przesi^kaniem wod przez czasz^ zbiornika oraz
parowaniu lustra wody w tych zbiornikach.

Przewodnlczqcy Komlsjl nadmienif, ze informacja przedstawiona przez przedmowc^ jest o tyle

wazna, ze ponizej zbiornikow nalezy utrzymywac odpowiednie przyptywy i dia celow gospodarczych i
dia celow uj^c wody dIa miasta Ktodzka. Zbiorniki rowniez majq zapewnic przeptywy na rzekach nie
tyiko biologiczne ale i gospodarcze. Wodoci^gi Ktodzkie korzystaj^ z uj^c filtracyjnych, maj^ tez
odpowiednie pozwolenia wodnoprawne i warunkiem poboru wody jest odpowiedni stan wod w
rzekach (Nysie Ktodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej) i za tak^ gotowosc techniczng ponoszone s^ optaty w
kierunku Wod Polskich.



Radny, p. Adam tqcki nadmienit ze uczestniczyt w licznych konsultacjach spolecznych wraz z

przedstawicielami samorz^dow w zakresie przygotowania projektu zabezpieczenia

przeciwpowodziowego miasta Ktodzko wigcznie z funkcjg rekreacyjng w rejonie wodospadu

klodzkiego. Zapytat jaki jest stan realizacji projektu, ktory by! skonsultowany spotecznie,

prezentowany. Radny nie widzi ruchow, ktdre sygnalizowalyby rozpocz^cie procedury. Prosi o

informacj^.

Mateusz Rudawski, Klerownik ds. Technlcznych, RZGW Wody Polskie odpowiedziat, ze obecnie te

projekty sq przygotowywane, jest to na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych, pozwoleh

wodnoprawnych. Planowane jest rozpoczQcie tych prac, jednakze jest to uzaleznione od czasu ich

uzyskania. Prosi o szczegolowe doprecyzowanie pytania w zakresie odnoszgcym si^ do wodospadu

ktodzkiego, wowczas zostanie udzieiona odpowiedz.

Radny, p. Zbignlew topuslewicz odnidst si^ do materiafu i stwierdzit, ze jest ambitny, duzo zadan jest

w nim uj^tych z wyjqtkiem jednej kwestii - pojawia si^ brak zrodef finansowania. Zapytal o

post^powania przetargowe na wybor wykonawcy robot dia dwoch zadah: zadanie nr 2B.2/1 oraz

zadanie nr 2B.1/1. Kiedy rozpoczng si^ prace 1 kiedy zostanq zakonczone? Prosi o informacjQ na

pismie.

Mateusz Rudawski, Klerownik ds. Technlcznych, RZGW Wody Polskie odpowiedziat, ze przygotuje

informacj^ pisemng.

Radny, p. Jozef Kott podzi^kowat za material. Nawiqzat do pozycji nr 18 zatqczonego materialu

(„Ochrona przed powodziq Kotliny Ktodzkiej - Potok Waliszowska Woda"). Uwaza, ze to wazna

inwestycja, odzew spoteczehstwa byt bardzo negatywny w stosunku do zadan. Nalezatoby

przeprowadzic konsultacje spoteczne.

Radny, p. Borystaw Zatoka prosi o precyzyjn^ odpowiedz odnosnie wypowiedzi RZGW ze spotkania

konsultacyjnego w Stroniu Slqskim zapowiadajgcq, ze przyczoiki i filary mostow w ramach

przebudowy koryt rzecznych - jezeli b^d^ wymagaty interwencji - b^dq przedmiotem

kwalifikowalnego kosztu przebudowy projektowanego przez Wody Polskie. Pytanie - czy Zarzgd Drog

Powiatowych, oraz gminy b^dqce zarzqdcami mostow mogq zgtaszac si^ z problemem jakosci

przyczotkow i filarow mostu. Jest to niezwykle wazna informacja. Jaki zakres robot jest mozliwy do

ujQcia w zadaniu, jak nalezy przedstawic taki wniosek, czy wystarczy zgloszenie, czy nalezy ziozyc

gotowy projekt, czy tez projekt moze bye przygotowany i sfinansowany przez Wody Polskie? Druga

sprawa - finansowanie projektow przez Bank Swiatowy zarowno jezeli chodzi o zbiorniki jak i

przebudowy ciekow. Do 2023 roku nalezatoby te srodki wykorzystac. Czy stanowi to zagrozenie dIa

tych inwestycji?

Radny, p. Jozef Kott dopytat, czy b^dq prowadzone konsultacje spoteczne w miejscowosci Mtoty w

Gminie Bystrzyca Ktodzka?

Radny, p. Marek Mazurkiewicz powrocit do tematu wykorzystania zbiornikow w celach

rekreacyjnych. Wyrazit zdanie sceptyczne co do stosowania tego rodzaju praktyk. Projektowany jest

zbiornik suchy po to, by uchronit przed powodziq - nie po to by gromadzit wodq. Nie nalezy tworzyc

zbiornikow suchych tyiko dIa „pozornej atrokcji turystycznej".



Przewodnlczqcy Komisji podzi^kowal przedstawicielowi RZGW za udziat w posiedzeniu komisji; jak

rowniez Dyrekcji za dostarczone materialy.

Mateusz Rudawski, Kierownik ds. Technicznych, RZGW Wody Polskie rowniez podziQkowal za udziat

w dyskusji, w zwiqzku z duzq iloki^ pytah, prosi o sprecyzowanie pytan na pismie, by moc tatwiej i

sprawniej odpowledziec radnym na oczekiwane zagadnienia.

Przewodnlcz^cy Komisji zarz^dzlt 3 minuty przerwy.

Po przerwie.

Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenle daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeristwa, Porzqdku
Publlcznego i Infrastruktury Drogowej

Przewodnicz^cy Komisji poinformowat, ze nast^pne posiedzenia Komisji odb^dzie si^ w dniu

25 sierpnia 2022 roku. o godz. 09.30.

l.Rotownictwo medyczne w powiecie kfodzkim.

2.Realizacja zadan powiatu w zokresie transportu zbiorowego i drog publicznych.
( w ramacli tego tematu zapianowana b^dzie komisja w terenie, miejsce do ustalenia)

Radny, p. Borystaw Zatoka zaproponowat w ramachi komisji bezpieczenstwa wyjazd do
wrodawskiego wQzIa wodnego ■ byla to jedna z najwi^kszycti inwestycji w kraju od wielu lat. Przy
okazjl mozna bytoby odwiedzic Centrum Koordynacji Powodzi Wod Polskich. Jest to istotne, dia
uswiadomienia z jakq skal^ problemu powodzi boryka si^ Wrodaw I jak si^ zarz^dza takim
systemem.

Przewodniczqcy Komisji odnidsl sIq do propozycji radnego Zatoki stwierdzajqc, ze jest to poza

mozliwosciami - technicznymi i finansowymi.

b) przyj^de protokotu: nr 7/22 z posiedzenia w dniu 26 maja 2022 roku.

Nie byfo uwag do protokoiow.

Komisja jednogfosnie -11 gtosami za, przyjqia protokof nr 7/22.

Przewodnicz^cy Komisji - po wyczerpaniu porz^dku, zamkn^t posiedzenie komisji.

Na tym protokol zakohczono.

Protokoiowata:

Diona Zajqc

PrzewodniczQcy Komisji

Waldemar Bicz


