Protokół z IX posiedzenia
Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
w dniu 24 listopada 2006 r.
IX posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego odbyło się 24.11.2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Morskiego w Szczecinie
przy Pl. Batorego 4.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1100 i trwało do godz. 1430.
W posiedzeniu udział wzięło 21 członków Rady ( lista obecności - zał. nr 1) oraz zaproszeni
goście (lista obecności -zał. nr 2).
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Pan Lech Pieczyński.
I. Otwarcie posiedzenia
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Otworzył posiedzenie, przywitał członków Rady
oraz zaproszonych gości. Następnie poinformował zebranych, że po odejściu z Rady p. Marioli
Górniak Dyrektor RZGW wystąpił do Ministra Środowiska o powołanie w to miejsce p. Józefa
Rucińskigo –wicestarostę gryfińskiego. Minister kandydaturę zaakceptował i powołał na członka
naszej Rady. Przewodniczący wręczył nominację p. Józefowi Rucińskiemu.
Wobec braku quorum (obecnych 15 członków Rady w chwili rozpoczęcia posiedzenia),
Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie posiedzenia Rady od punktu 3 porządku obrad tj.
informacji nt. Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy
przeprowadzić w drodze konsultacji”.
Jeżeli w trakcie posiedzenia przybędą następni członkowie Rady, to wówczas będzie
rozpatrywany punkt 2 porządku obrad tj. Sprawy proceduralne.
II. Harmonogram zadań i działań dla procesu planowania gospodarowania wodami
zgodnie z wymogami RDW w Polsce w latach 2006-2010, w tym wykaz działań, które
wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych..
Marta Jutrzenka-Trzebiatowska – kierownik działu ZE w RZGW: Przedstawiła informację
w powyższej sprawie. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji oraz nie mieli
żadnych pytań w tym zakresie.
W trakcie obrad przybyło kolejnych 6-ciu członków Rady.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Potwierdził quorum, zaproponował
porządek
obrad, w którym wprowadzono zmianę tak, że punkt 3 stał się punktem 2 i na odwrót.
Radni nie wnieśli uwag.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania porządek obrad Rady został przyjęty jednogłośnie.
III. Sprawy proceduralne
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Przedstawił punkt w/s przyjęcia protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady.
Radni nie wnieśli uwag.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.
2.Projekt uchwały Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego w sprawie zatwierdzenia podjętych przez Prezydium Rady decyzji w okresie od
ostatniego posiedzenia Rady Regionu

Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Przedstawił projekty w/w uchwał.
Radni nie wnieśli uwag.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała Nr 6/2006 została przyjęta jednogłośnie (zał. nr 3).
W wyniku głosowania uchwała Nr 7/2006 została przyjęta jednogłośnie (zał. nr 4).
3.Projekt uchwały Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Pracy” Komisji ds.Udziału Społeczeństwa.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady:
1. poinformował, że Stała Komisja ds.Udziału Społeczeństwa na swoim pierwszym
posiedzeniu wypracowała opinię nt Regulaminu Komisji zaproponowanego przez
RZGW na spotkaniu w dniu 29.09.2006 r i zwróciła się do Rady o jej akceptację
i zatwierdzenie. Wymaga to jednak zmiany przyjętej przez Radę w marcu br Uchwały nr
5/2006.
2. poprosił przewodniczącego Dtałej Komisji ds. Udział Społeczeństwa p. Zenona
Wiśniowskiego o zaprezentowanie Opinii nr 1 ws zmian w projekcie Regulaminu oraz
zmiany przedmiotowej uchwały.
Po omówieniu przez p. Z. Wiśniowskiego propozycji zmian , wszystkie 4 punkty Opinii
nr 1 (zał. nr 5). zostały zaakceptowane i kolejno przegłosowane.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały
nr 8/2006 wraz ze zmianami w projekcie „Regulaminu…” zgodnie z przyjętą opinią.
W wyniku głosowania uchwała Nr 8/2006 została przyjęta jednogłośnie (zał. nr 6).
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
informacji nt Harmonogramu zadań i działań dla procesu planowania gospodarowania wodami
zgodnie z wymogami RDW w Polsce w latach 2006-2010, w tym wykaz działań, które
wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych.
W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
IV. Wybór delegatów Rady Gospodarki Wodnej RWDOiPZ na Krajowe Forum Wodne.
Zgłoszono następujące kandydatury: p. Zenona Wiśniowskiego
p. Lecha Pieczyńskiego
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził przegłosowanie kolejno zgłoszonych
kandydatur oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 9/2006 w sprawie zatwierdzenia
delegatów Rady na Krajowe Forum Wodne.
W wyniku głosowania wybrano zgłoszone kandydatury oraz została przyjęta jednogłośnie
uchwała w tej sprawie nr 9/2006 (zał. nr 7).
V. Zapoznanie Rady z informacją nt „Planów rolno-środowiskowych i możliwości
dofinansowania gospodarstw rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych”oraz propozycjami RZGW do
zmiany Rozporządzenia o obwodach rybackich
Teresa Błaszczak – z-ca dyrektora RZGW: Przedstawiła informacje na temat Planów rolnośrodowiskowych i możliwości dofinansowania gospodarstw rolnych położonych na obszarach
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych”oraz
przedstawiła bardzo szeroko propozycje RZGW do zmiany Rozporządzenia o obwodach
rybackich. W dyskusji, która wywiązała się po złożonej informacji nt „Planów…”, udział wzięli
Radny Stanisław Chorabik i p. Teresa Błaszczak.
W sprawie propozycji zmian do Rozporządzenia o obwodach rybackich p. Blandyna Migdalska
zwróciła uwagę na problem zachwiania równowagi biologicznej w jeziorach na skutek
pozyskiwania z dna jezior drobnych organizmów, które są przerabiane i sprzedawane do
sklepów akwarystycznych. To zagadnienie omówiła również p. Teresa Błaszczak wyjaśniając, że
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prawo to reguluje i jest wskazane kto może wydać zgodę na pozyskiwanie fitoplanktonu.
Poinformowała, że RZGW może to kontrolować ale musi mieć sygnał, że takie prace są
prowadzone.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
informacji nt „Planów rolno-środowiskowych i możliwości dofinansowania gospodarstw rolnych
położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych” oraz propozycji RZGW do zmiany Rozporządzenia o obwodach rybackich.
W wyniku głosowania informacje zostały przyjęte jednogłośnie.
VI. Zapoznanie Rady z informacją dot. „Stanu środowiska w rejonie kopalni Ropy
Naftowej i Gazu Ziemnego w Dębnie”
Wiesława Murawska- specjalista Działu Zasobów i Korzystania z Wód Podziemnych RZGW
oraz Małgorzata Kołodziej- Nowakowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ,
bardzo szeroko omówiły sprawy związane z eksploatacją kopalni oraz monitorowania stanu
środowiska w jej rejonie. Jako zakład podwyższonego ryzyka jest corocznie kontrolowany przez
WIOŚ i nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm. Ogólnie teren powiatu
myśliborskiego został zakwalifikowany jako niewymagający opracowania programu
naprawczego ochrony atmosfery.
W dyskusji, która wywiązała się po złożonej informacji udział wzięli: Stanisław Chorabik,
Danuta Leśniak, prof. Chojnacki oraz W.Murawska i M.Kołodziej –Nowakowska. Poproszono
o informacje nt. monitoringu krajowego PIG Zenona Wiśniowskiego, który odniósł się do uwag
Radnej Danuty Leśniak wyjaśniając, że sieć monitoringu krajowego ma inne zadania natomiast
obowiązek prowadzenia monitoringu w tym wypadku spoczywa na użytkowniku.
Z przedstawionej przez WIOŚ informacji wynika, że taki monitoring w piezometriach jest
prowadzony i nie ma przekroczeń.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: podsumował dyskusję stwierdzając, że głównym
problemem dla mieszkańców jest odór ale skoro nie ma normy odorowej to trudno zgłosić
interwencje w tej sprawie. Jednak na następne posiedzenie Rady RZGW przedstawi informację
z „kopalni” w tej sprawie.
VII. Zapoznanie Rady z informacją dot. realizacji prac inwestycyjnych i utrzymaniowych
na wodach administrowanych przez RZGW Szczecin w świetle PLANU przyjętego przez
Radę Uchwałą nr 5/2004 z dnia 10.09.2004 ”
Edward Hładki – Z-ca Dyrektora RZGW: Przedstawił informację w powyższej sprawie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
informacji dot. realizacji prac inwestycyjnych i utrzymaniowych na wodach administrowanych
przez RZGW Szczecin w świetle PLANU przyjętego przez Radę Uchwałą nr 5/2004 z dnia
10.09.2004 .
W wyniku głosowania informacja została przyjęta jednogłośnie.
VIII. Zapoznanie Rady z informacją nt przygotowań do akcji lodołamania na rzece
Odrze- sezon 2006/2007”
Edward Hładki – Z-ca Dyrektora RZGW: Przedstawił informację w powyższej sprawie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
informacji nt przygotowań do akcji lodołamania na rzece Odrze- sezon 2006/2007”
W wyniku głosowania informacja została przyjęta jednogłośnie.
IX. Pisemna informacją dot. wydatków ( w tym budżetowych) na działalność RZGW
Szczecin w okresie 01.01.2006 – 30.10.2006r oraz założenia dot. budżetu na 2007r.
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opracowana przez Jolantę Bukowską- księgową RZGW Szczecin została poddana pod dyskusję.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
X . Sprawy różne
Zmiany organizacyjne w związku z powołaniem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Edward Hładki – Z-ca Dyrektora RZGW: Przedstawił informację w powyższej sprawie.
Od 1 lipca br. został powołany Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej , którego Prezesem został
Mariusz Gajda. Powstał na bazie Departamentu Gospodarki Wodnej i Biura Gospodarki Wodnej
Ministerstwa Środowiska. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zakończył IX posiedzenie Rady Gospodarki
Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Protokołowała:
Maria Wawrzyniak
Załączniki:
1. Lista obecności członków Rady.
2. Lista zaproszonych gości
3. Uchwała Nr 6/2006 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia podjętych przez Prezydium Decyzji
w okresie od 10 marca 2006 r. do 24 listopada 2006 r.
4. Uchwała Nr 7/2006 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia podjętych przez
Prezydium Decyzji w okresie od 10 marca 2006 r. do 24 listopada 2006 r.
5. Opinia nr 1 /2006 Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej
6. Uchwała Nr 8/2006 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 5/2006 z dnia 10 marca 2006 r. w
sprawie powołania przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
7. Uchwała Nr 9/2006 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia delegatów Rady na
Krajowe Forum Wodne

Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego
Lech Pieczyński
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