Protokół z X posiedzenia
Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
w dniu 11 czerwca 2007 r.
X posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego odbyło się 11 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Morskiego
w Szczecinie przy Pl. Batorego 4.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1100 i trwało do godz. 1330.
W posiedzeniu udział wzięło 18 członków Rady ( lista obecności - zał. nr 1) - 7 członków Stałej
Komisji ds. Udziału Społeczeństwa (w tym 4 członków reprezentujących Radę Gospodarki
Wodnej), Dyrekcja RZGW oraz zaproszeni goście (lista obecności - zał. nr 2).
Posiedzenie prowadziła Sekretarz Rady Maria Wawrzyniak.
I. Otwarcie posiedzenia
Maria Wawrzyniak – Sekretarz Rady: otworzyła ostatnie w tej kadencji posiedzenie,
przywitała członków Rady oraz zaproszonych gości.
Następnie poinformowała zebranych o braku quorum w chwili rozpoczęcia posiedzenia.
Wobec braku quorum (obecnych 15 członków Rady w chwili rozpoczęcia posiedzenia),
Sekretarz zaproponowała rozpoczęcie posiedzenia Rady od punktu 3 porządku obrad
tj. informacji dot. problematyki modernizacji budowli regulacyjnych na granicznym odcinku
dolnej Odry. Ponadto zaproponowała, że jeżeli w trakcie posiedzenia przybędą następni
członkowie Rady, to wówczas będzie rozpatrywany punkt 2 porządku obrad tj. sprawy
proceduralne. W przeciwnym wypadku zostaną przedstawione jedynie prezentacje i dalsze
informacje zgodnie z programem.
Radni przyjęli w/w zmiany bez uwag.
II. Informacja dot. problematyki modernizacji budowli regulacyjnych na granicznym
odcinku dolnej Odry
Andrzej Kret – dyrektor RZGW: Przedstawił informacje w powyższej sprawie. Z uwagi na
planowane rozpoczęcie prac w 2009 roku, radny prof. J.Chojnacki zwrócił uwagę na
konieczność bieżącego zapoznawania organizacji pozarządowych ds. ochrony środowiska z tymi
zamierzeniami inwestycyjnym, tak aby nie stawiać ich przed faktem dokonanym.
Radni przyjęli wyjaśnienia dyrektora A.Krefta i nie wnieśli więcej uwag.
III. Prezentacja opracowania
podziemnych”

pt. „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód

Aneta Bącik – przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego – Oddziału Pomorskiego
w Szczecinie zaprezentowała opracowanie zrealizowane na zlecenie RZGW Szczecin
pt. „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w Regionie Wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego”.
Radni nie mieli pytań i uwag do przedstawionej prezentacji opracowania.

IV. Zapoznanie Rady z informacją dot. stanu realizacji działań w zakresie udziału
społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami na obszarze działania RZGW
Szczecin
Maria Jutrzenka-Trzebiatowska – kierownik Działu ds. Integracji Europejskiej
i Kontaktów ze Społeczeństwem w RZGW: przedstawiła informacje na temat stanu realizacji
działań w zakresie udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami na obszarze
działania RZGW Szczecin .
Ze względów proceduralnych (brak quorum) nie było możliwe podjęcie uchwały Rady
w sprawie zatwierdzenia Opinii nr 1/2007 Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego dotyczącej
„Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania
wodami dla obszarów dorzecza wraz z zestawem działań, które należy przeprowadzić w drodze
konsultacji społecznych”.
W dyskusji przedstawicielka Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa - pani B. Migdalska
zwróciła uwagę na obowiązek konsultowania ze społeczeństwem zamierzeń inwestycyjnych
mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego, przed podpisaniem stosowych
uzgodnień co do ich realizacji . W odpowiedzi dyrektor A. Kreft wyjaśnił, że przedstawiciel
strony rządowej - Wojewoda, najpierw uzgodnił jakie są potrzeby a teraz jest czas na dyskusje
i wymianę poglądów. Wyjaśnił także, że pracownicy RZGW dobrze wywiązują się z ze swoich
obowiązków w zakresie konsultacji ze społeczeństwem ale liczą także na pomoc w tym
zakresie pani Dyrektor Blandyny Migdalskiej i jej pracowników z Dyrekcji Parku
Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.
Radny J. Chojnacki zadał pytanie dotyczące obsady kadrowej w RZGW Szczecin w dziale
zajmującym się obszarami NATURA 2000. Dyrektor A. Kret poinformował, że osoba
personalnie odpowiedzialna za te zagadnienia jest obecnie na urlopie macierzyńskim a zadania
przejęły osoby pracujące w innych działach, między innymi związane z zasobami wodnymi oraz
sprawami przeciwpowodziowymi. Koordynacją współpracy w tym zakresie zajmie się Dział
ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów ze Społeczeństwem.
V. Informacja dyrektora RZGW w sprawie dalszej pracy Stałej Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa
Dyrektor Andrzej Kreft poinformował zebranych, że powołana Uchwałą Rady Gospodarki
Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego nr 5/2006 r. z dnia 10 marca
2006 r. Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa, w związku z upływem kadencji Rady, również
kończy swoją kadencję. Wymaga to odwołania członków a w/w uchwała o jej powołaniu będzie
uchylona. Na dzisiejszym posiedzeniu ze względów proceduralnych, uchwały w tej sprawie nie
mogą być podjęte. Przedstawił także zamiar przeniesienia tej Komisji, w jego dotychczasowym
składzie osobowym i przewodniczących, bezpośrednio w gestię dyrektora RZGW jako jego
organu opiniodawczego.
Dyrektor poinformował, iż zmiany osobowe w składzie Stałej Komisji mogą nastąpić jedynie
wówczas, gdy z przyszłej Rady zostaną wybrani nowi jej przedstawiciele do w/w Komisji.
Radni przyjęli informację w sprawie dalszej pracy i przynależności Stałej Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa bez uwag i komentarzy.
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VI. Sprawy różne
1. Dyrektor RZGW p. A.Kreft poinformował zebranych o powołaniu dwoje pracowników
RZGW na pełniących obowiązki dyrektorów Zarządu Zlewni: Rzek Przymorza
Zachodniego i Dolnej Odry oraz o opracowaniu nowego regulaminu RZGW.
2. Dyrektor RZGW p. Andrzej Kreft serdecznie podziękował członkom Rady za 4 letnią
pracę i wręczył osobiście listy gratulacyjne.
Maria Wawrzyniak – Sekretarz Rady: zakończyła X posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Protokołowała:
Maria Wawrzyniak
Załączniki:
1. Lista obecności członków Rady.
2. Lista obecności członków Stałej Komisji

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