Protokół z I posiedzenia
Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki
Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
w dniu 29 września 2006 r.

I posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zwanej dalej Komisją, odbyło się
w dniu 29 września 2006 r., w sali konferencyjnej w siedzibie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Solskiego 3.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 i trwało do godziny 15.45.
W posiedzeniu wzięło udział 18 członków Komisji (lista obecności – załącznik nr 1).
Nieobecni: p. Krzysztof Grzesiak ze Szczecińskich Zakładów Surowców Mineralnych
w Szczecinie (nie przedłożył usprawiedliwienia) oraz p. Kazimierz Rabski ze Stowarzyszenia
na Rzecz Wybrzeża (usprawiedliwiony).
Zastępstwa: za p. Dariusza Wysockiego z Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyrodniczego p. Agnieszka Szlauer - Łukaszewska oraz za p. Piotra Nieznańskiego z WWF
Polska p. Dariusz Urbaniak.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Stałej Komisji p. Zenon Wiśniowski z Państwowego
Instytutu Geologicznego, Oddział Pomorski w Szczecinie.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z przyjętym programem.
I. Otwarcie posiedzenia
Zenon Wiśniowski – Przewodniczący Komisji: Otworzył posiedzenie, przywitał członków
Komisji.

II. Prezentacja na temat: „Proces tworzenia planów gospodarowania wodami w
dorzeczu – zadania do wykonania i ramy czasowe” - Teresa Błaszczak – Z-ca Dyrektora
RZGW Szczecin
Pani T. Błaszczak przedstawiła problematykę tworzenia planów gospodarowania wodami
wraz ze szczegółowym omówieniem tła i stanu realizacji polityki wodnej Unii Europejskiej w
Polsce i w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Po prezentacji odbyła
się dyskusja na temat m. in. obszarów chronionych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy
Wodnej oraz programów małej retencji i programów przepławek.

III. Prezentacja na temat: Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego na rok 2006 (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2009), w tym w
szczególności roli i zadań Stałej Komisji” - Maria Jutrzenka – Trzebiatowska –
Kierownik Działu ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów ze Społeczeństwem
Pani M. Jutrzenka – Trzebiatowska zapoznała członków Komisji z podstawami prawnymi,
instytucjonalnymi i społecznymi procesu udziału społeczeństwa w Polsce i w Regionie
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Wodnym DOiPZ. Omówiła również proces powołania Komisji, kładąc szczególny nacisk na
podstawy prawne, cele i zadania jej członków. Uczestnicy spotkania zadawali pytania
dotyczące procesu doboru organizacji/instytucji (grup docelowych), których przedstawiciele
mają swoich reprezentantów w Komisji, zastanawiano się również nad zasadnością
uczestnictwa w Komisji 5 członków z ramienia RGW RWDOiPZ, nad zależnościami
pomiędzy RGW a Komisją oraz nad ograniczoną decyzyjnością i zakresem działań
możliwych do podejmowania przez Komisją oraz ich skutecznością.

IV. Sprawy organizacyjne, w tym dyskusja nad regulaminem Komisji oraz zasadami i
trybem pracy Komisji.
Członkom został przekazany projekt regulaminu Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa,
nad którym prowadzona była szeroka dyskusja. Jeden z członków Komisji zaproponował, aby
Komisja wypracowała własny regulamin, niezależny od regulaminu Rady Gospodarki
Wodnej.
Zastanawiano się nad tokiem postępowania w trakcie zatwierdzania regulaminu Komisji.
Ponownie podjęto temat zależności Komisji od RGW, co zdaniem części członków Komisji,
może doprowadzić do tego, że opinie wypracowane przez jej członków nie będą zatwierdzane
przez członków Rady, a więc działania podejmowane przez Komisję z góry stoją na
przegranej pozycji. Zastanawiano się również nad kadencyjnością Komisji (w aspekcie
ogólnym, jak również w aspekcie kończącej się w przyszłym roku 4-letniej kadencji obecnej
Rady).
Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, w drodze głosowania w sprawie terminu
wypracowania wspólnej opinii na temat regulaminu, Komisja opowiedziała się za
wypracowaniem ww. opinii na obecnym posiedzeniu (9 głosów za wypracowaniem opinii na
obecnym posiedzeniu, 8 głosów za wypracowaniem takiej opinii w ciągu tygodnia).
Przewodniczący Komisji odczytywał po kolei każdy z paragrafów regulaminu, po czym
członkowie zgłaszali uwagi. Po dyskusji, w drodze głosowania członkowie Komisji przyjęli
(13 głosów za) wspólną opinię na temat regulaminu, która zostanie przekazana
Przewodniczącemu RGW RWDOiPZ, do przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady
(załącznik nr 2).
Dyskutowano również nad możliwością wymiany opinii pomiędzy członkami Komisji oraz
pracownikami komórki RZGW odpowiedzialnej za proces udziału społeczeństwa.
Pani M. Jutrzenka - Trzebiatowska poinformowała, że istnieje możliwość stworzenia dla
wszystkich członków Komisji osobnych adresów mailowych, a także że w najbliższej
przyszłości powstanie na stronach internetowych RZGW Szczecin interaktywne forum do
wymiany danych, opinii i uwag, jako podstawowe, z uwagi na brak finansów, narzędzie
realizacji procesu udziału społeczeństwa.

V. Poddanie wstępnym konsultacjom „Harmonogramu i programu prac związanych z
tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym zestawienie działań,
które należy wprowadzić w drodze konsultacji.
Pani M. Jutrzenka - Trzebiatowska wytłumaczyła, że ww. harmonogram jest wersją wstępną
(nie zatwierdzoną przez Resort), która może ulec jeszcze zmianom wprowadzonym przez
kierownictwo Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dlatego też, jak również z powodu
późnej pory, Prezydium Komisji zaproponowało, że harmonogram ten w wersji ostatecznej
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zostanie przesłany do wszystkich członków Komisji drogą mailową przed następnym jej
spotkaniem.
Członkowie zgłosili również potrzebę otrzymania wszystkich prezentacji przedstawionych w
trakcie posiedzenia. Uzgodniono, że prezentacje te zostaną przesłane do wszystkich członków
drogą mailową, a także będą umieszczone na stronie internetowej, której adres zostanie
przesłany do członków Komisji.
Zenon Wiśniowski – Przewodniczący Komisji: Zakończył I posiedzenie Stałej Komisji ds.
Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego.

Załączniki:
1. Lista obecności członków Komisji.
2. Opinia Nr 1/2006 Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RGW RWDOiPZ do
Uchwały Nr...../2006 Rady Gospodarki Wodnej RWDOiPZ.

Protokołowała
Anna Durka
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