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Na terenie  Gminy Kłodzko utworzona została Gminna Spółka Wodna. Grupa założycielska
uchwaliła  8 czerwca Statut i wybrała władze - Zarząd i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym
Zarządu został Stanisław Banach, rolnik z Szalejowa Górnego.
Statut spółki został zatwierdzony przez Starostę Kłodzkiego a jej utworzenie zostało zgłoszone
do katastru wodnego.  Spółka stała się dzięki temu jednostką prawną i może prowadzić
działalność zgodnie ze Statutem.

  

      

  

  

  

  

Celem działania spółki jest zaspokojenie potrzeb, określonych Prawem Wodnym, w dziedzinie
gospodarowania wodami, w tym wykonywanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji
wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. 
Członkowie spółki uchwalili składkę członkowską, która wynosi 7 zł od 1 hektara użytków
rolnych. Rada Gminy Kłodzko podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy do spółki, która wniosła
składkę członkowską za bieżący rok (20 tys. zł.).
Jako pierwsze zadanie członkowie wskazali „Konserwację i utrzymanie rowu R-71 o długości
500 mb” w Szalejowie Dolnym.  Pod koniec listopada nastąpi odbiór robót tej inwestycji przez
Zarząd. 
Obecnie przyjmowane są zgłoszenia od członków spółki, dotyczące potrzeb wykonania
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konserwacji i odtworzenia rowów w obrębie posiadanych przez rolników działek rolnych.
Podobny wniosek złoży również Gmina Kłodzko, która jest właścicielem około 127 km rowów.
Harmonogram robót, zaplanowanych na 2012 rok, zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu
Zarządu. Ilość  rowów, które zostaną odtworzone, odmulone i udrożnione zależała będzie od
zebranych środków finansowych. Spółka będzie się również ubiegać o pomoc finansową na
przyszłoroczne prace melioracyjne w Urzędzie Marszałkowskim i w Urzędzie Wojewódzkim.
Jednocześnie Zarząd liczy, że deklaracje przystąpienia do Spółki składać będą kolejni rolnicy.
Potrzeby w zakresie prac konserwacyjnych i odbudowy rowów są ogromne, a zgodnie z
obowiązującym prawem wodnym, obowiązek ten spoczywa na właścicielach gruntów, lub jeżeli
grunty są objęte działalnością spółki – na tej spółce. 
Jedynie aktywne współdziałanie jednostek zarządzających siecią, przyczyni się do
prawidłowego i wydajnego funkcjonowania cieków melioracyjnych.
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