Protokół z II posiedzenia
Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
w dniu 4 kwietnia 2008 r.
II posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego odbyło się 4.04.2008 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000 i trwało do godz. 1400.
W posiedzeniu udział wzięło 20 członków Rady ( lista obecności - zał. nr 1) oraz pracownicy
RZGW (lista obecności -zał. nr 2).
I. Otwarcie posiedzenia
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, przywitał członków Rady
i pracowników RZGW. Stwierdził , że jest wymagane quorum .
Przewodniczący Rady wręczył akt powołania na członka Rady Krzysztofowi Formickiemu
Lech Pieczyński poinformował zebranych o śmierci jednego z członków Rady p. Zbigniewa
Kunika i minutą ciszy uczczono jego pamięć.
II. Sprawy proceduralne
a. Porządek obrad
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad Rady . Pan E. Hładki zaproponował zdjęcie
z porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezydium
Rady w/s opinii dotyczącej powołania z dniem 1 stycznia 2008 r. pani Ewy KraszewskiejWieczorek na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Zlewni Rzek Przymorza Zachodniego i pana
Krzysztofa Wosia na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Zlewni Dolnej Odry.
Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad.
b. Przyjęto jednogłośnie protokół z I posiedzenia Rady z dnia 16.11.2007 r.
c. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 1/08 w/s imiennego składu i przewodniczących stałych
komisji Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego:
- Komisja ds. planowania w gospodarce wodnej : przewodniczący Juliusz Chojnacki
- Komisja ds. ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania skutkom suszy: przewodniczący
Władysław Buchholz
- Komisja ds.. ochrony wód : przewodnicząca Maria Danuta Grzesiewicz
- Komisja ds. Inwestycji ,przewodniczący Andrzej Montwiłł
- Komisja ds. gospodarki odpadami , przewodniczący Ryszard Miluniec
d. Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 2/08 w sprawie powołania 5 członków z ramienia Rady
Gospodarki Wodnej do pracy w Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Do pracy w Stałej
Komisji ds. Udziału Społeczeństwa zostali powołani przewodniczący Stałych Komisji Rady
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

III. Plan projektowanych inwestycji RZGW w Szczecinie, związanych z gospodarowaniem
wodami w regionie wodnym w roku 2008 i latach 2009-2015
Pan Edward Hładki Z-ca Dyrektora RZGW zaprezentował w/w projekt planu . W ramach tego
punktu Pan Krzysztof Woś zaprezentował zagadnienie
współpracy polsko-niemieckiej
w kontekście „Programu dla Odry 2006”.
Rada zaopiniowała pozytywnie projekt planu i podjęła jednogłośnie uchwałę nr 3/08 w/s
opinii dot. planu projektowanych inwestycji
RZGW w Szczecinie, związanych
z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym w roku 2008 i latach 2009-2015.

IV. Planowanie w gospodarowaniu wodami
a. Wprowadzenia do niżej przedstawionych prezentacji dokonała
Z-ca Dyrektora RZGW Szczecin.

Pani Teresa Błaszczak –

b. prezentację nt,: „Wykazy wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia” wykonany w czerwcu 2007 r.,
przedstawiły panie Alicja Michałowska i Wiesława Murawska z RZGW .
c. prezentację nt: „Wykazy wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych
w szczególności do kąpieli” wykonany w czerwcu 2007 r., przedstawiła Pani Justyna Janik
z RZGW .
d. prezentację nt: „Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych dla bytowania ryb,
skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb” wykonany w czerwcu 2007 r.,
przedstawił Pan Paweł Przybylski z RZGW.
e. prezentację nt: Wykaz wód podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych” wykonany w listopadzie 2007 r., przedstawił Pan Zenon Wiśniowski
z Oddziału Pomorskiego PIG Szczecin.
f. prezentację nt: „Wykaz wód powierzchniowych wrażliwych i obszaru szczególnie narażonego
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych” wykonany w listopadzie 2007 r.,
przedstawiła Pani Justyna Janik z RZGW.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 4/08, w której Rada pozytywnie opiniuje wyżej
wymienione wykazy wód.
g. „Rejestr obszarów chronionych dla terenu działania RZGW w Szczecinie” wykonany
w 2007 r., przedstawiła Pani Renata Kowalska. Uchwałą Nr 5/08 Rada pozytywnie zaopiniowała
w/w Rejestr 19 głosami za i 1 głosem sprzeciwu.
h. Projekt „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
dla wyznaczonego obszaru szczególnie narażonego na te zanieczyszczenia- zlewnia rzeki Płoni
od źródeł do km 18.0” wykonany w marcu 2008 r., przedstawiła Pani Agnieszka Skotnicka
z RZGW. Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 6/08, w której postanawia pozytywnie
zaopiniować w/w program działań.
i. Projekt pracy pt „Istotne problemy gospodarowania wodami w regionach wodnych RZGW
Szczecin” wykonany w sierpniu 2007 r., przedstawiła Pani Dorota Dybkowska-Stefek z RZGW.
W dyskusji uczestniczył pan Andrzej Montwiłł , który stwierdził, że mówiąc, o przywróceniu
Odry do żeglugi należy mieć na względzie stan sprzed lat trzydziestych.
W sprawie programu budowy przepławek wypowiadał się P. Zygmunt Mostowski. Zwrócił
uwagę na konieczność podjęcia działań w tym zakresie- łącznie z wystąpieniem do władz
samorządowych o niezbędne zapisy w budżecie na lata następne.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 7/08, w której postanawia pozytywnie zaopiniować
przedstawiony projekt pracy „Istotne problemy gospodarowania wodami w regionach wodnych
RZGW Szczecin”.
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j. Sprawozdanie z działań i wyników przeprowadzonej przez RZGW w Szczecinie I Tury
Konsultacji Społecznych dotyczącej dokumentu: ‘Harmonogram i program prac związanych ze
sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzecza wraz z zestawieniem
działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji’ przedstawiła Pani Maria JutrzenkaTrzebiatowska.
k. W prezentacji pt. ‘Istotne problemy gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy – II Tura
Konsultacji
Społecznych’ Pani Maria Jutrzenka-Trzebiatowska przedstawiła zebranym
problematykę zawartą w dokumencie konsultacyjnym: ‘Przegląd istotnych problemów
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy’. Prezentacja zawierała również informacje
dotyczące działań zrealizowanych przez Wydział Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji
Społecznej RZGW w Szczecinie w trwającej od 22 grudnia 2007r. II Turze Konsultacji .
Przedstawione zostały również działania planowane przez Wydział do jej zakończenia.
Wszystkim członkom Rady przekazane zostały materiały informacyjne (‘Przegląd istotnych
problemów (IP) gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy – Streszczenie’, broszura
informacyjna nt. IP dla obszarów dorzeczy, broszury informacyjne nt.: KZGW i RZGW
w Szczecinie, plakat informacyjny o tematyce j.w. oraz ankieta dotycząca IP ).
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 8/08 w sprawie w/w informacji.
Pani Maria Jutrzenka-Trzebiatowska zwróciła się do Przewodniczącego z wnioskiem
o przegłosowanie przez członków Rady trybu i terminu zgłaszania wniosków i uwag odnośnie
konsultowanego dokumentu ‘Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów
dorzeczy’.
Radni zdecydowali, że przedmiotowe uwagi i wnioski będą przekazywane sukcesywnie drogą
elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja br., celem przygotowania
stosownej uchwały.
V. Sprawy różne
Pan Bogdan Wilkowski zgłosił wolny wniosek, w myśl którego członkowie Rady upoważniają
Przewodniczącego Rady Gospodarki Wodnej do wystąpienia, do władz samorządowych,
w sprawie skreślenia z listy indykatywnej zadań umieszczonych wcześniej tj. poprawa ochrony
jeziora Miedwie, poprawa gospodarki wodnościekowej Związku Gmin Wyspy Wolin, poprawa
gospodarki ściekowej gminy Goleniów i inne. Rada jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.

Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zakończył II posiedzenie Rady Gospodarki
Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Protokołowała:
Maria Wawrzyniak
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