Protokół z III posiedzenia
Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
w dniu 21 listopada 2008 r.
III posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego odbyło się 21.11.2008 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1100 i trwało do godz. 1400.
W posiedzeniu udział wzięło 22 członków Rady ( lista obecności - zał. nr 1), pracownicy
RZGW (lista obecności - zał. nr 2) oraz zaproszeni goście: m.in. Pan Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZZMiUW)
w Szczecinie.
I. Otwarcie posiedzenia
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, przywitał członków Rady
i pracowników RZGW. Stwierdził , że jest wymagane quorum .
Przewodniczący Rady poprosił Pana Dyrektora RZGW Szczecin - Andrzeja Krefta, aby
w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wręczył akt powołania na członka
Rady Panu Jerzemu Maciejakowi, który reprezentuje Marszałka województwa lubuskiego.
II. Sprawy proceduralne
a. Porządek obrad
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad Rady, który został jednogłośnie przyjęty.
b. Przyjęto również jednogłośnie protokół z II posiedzenia Rady z dnia 4.04.2008 r.

III. Prezentacja tematu ”Wieloletni program inwestycyjny ZZMiUW 2008-2015”
Pan Tomasz Płowens – Dyrektor ZZMiUW przedstawił „Wieloletni program inwestycyjny
ZZMiUW na lata 2008-2015”. W dyskusji uczestniczyli: pan Juliusz Chojnacki , pani Elżbieta
Hołubczat oraz pan Andrzej Montwiłł. Zwrócono m.in. uwagę na obowiązujące uregulowania
prawne związane z dyrektywą wodną oraz programem NATURA 2000 i wynikające z nich
ograniczenia
oraz na zagadnienia związane z koniecznością uporządkowania szeroko
rozumianej gospodarki wodnej ( w tym także na ochronę przed powodzią).
Za przyjęciem przez Radę w/w programu było 21 głosów i 1 wstrzymujący się, z jednoczesnym
zwróceniem uwagi na fakt, że Program ten nie w pełni odnosi się do zapisów Uchwały
Nr XII/134/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2004 r.,
w sprawie przyjęcia „Programu budowy przepławek dla ryb na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego” wyrażając nadzieję, że sprawa ta zostanie uwzględniona przy realizacji
zadań inwestycyjnych na poszczególne lata prezentowanego Wieloletniego programu
inwestycyjnego ZZWiUW na lata 2008 – 2015.
IV. Prezentacja tematu: ”Silnie zmienione i sztuczne części wód powierzchniowych na
obszarze działania RZGW Szczecin”
Prezentacji tematu „Silnie zmienione i sztuczne części wód powierzchniowych na obszarze
działania RZGW Szczecin” dokonała pani Elżbieta Noczyńska, przedstawicielka Zespołu
ds. Zasobów i Korzystania z Wód Powierzchniowych RZGW Szczecin.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Rady – pan Lech Pieczyński oraz pani Danuta
Leśniak i pan prof. Juliusz Chojnacki. Rada przyjęła w/w temat.

V. Prezentacja tematu „ Podsumowanie II i organizacja III tury konsultacji społecznych
dot. projektów planów gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza”

Temat „Podsumowanie II i organizacja III tury konsultacji społecznych dot. projektów planów
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza” przedstawiły panie: Maria Jutrzenka–
Trzebiatowska i Anna Durka z Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji
Społecznej RZGW Szczecin. Rada przyjęła do wiadomości informację nt II tury konsultacji
społecznych i zaakceptowała program III tury.
VI. Informacja nt. „Przygotowania do akcji lodołamania na sezon 2008/2009”
W/w informacje przedstawił pan Łukasz Kolanda – kierownik Wydziału Śródlądowych Dróg
Wodnych RZGW Szczecin. Dyrektor RZGW Szczecin – pan Andrzej Kreft rozszerzył
informację o sprawy związane z nowelizacją ustawy „Program dla Odry 2006” oraz sprawy
związane z finansowaniem planowanych zadań.
Przedstawiona w takim kształcie informacja została zaakceptowana przez Radę.
VII. Sprawy różne
Rada została poinformowana przez Dyrektora RZGW Szczecin - pana Andrzeja Krefta,
że w Berlinie 20 listopada 2008 r zostało podpisane porozumienie uwzględniające uwagi strony
polskiej do umowy rządowej dot. „Odry granicznej”. Do końca 2009 roku jest planowane
podpisanie umowy rządowej.
Rada zaproponowała, aby szczegóły dotyczące tej umowy zostały zaprezentowane na następnym
jej posiedzeniu.
Lech Pieczyński – Przewodniczący Rady: Zakończył III posiedzenie Rady Gospodarki
Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Protokołowała:
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