Protokół z II posiedzenia
Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
w dniu 19 stycznia 2007 r.

II posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zwanej dalej Komisją, odbyło się
w dniu 19 stycznia 2007 r., w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych
w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 19 A.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 i trwało do godziny 13.00.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków Komisji (lista obecności – załącznik nr 1).
Nieobecni:
1. p. Kazimierz Rabski ze Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża (usprawiedliwiony),
2. p. Rafał Pender z Towarzystwa Miłośników Parsęty (usprawiedliwiony),
3. p. Roman Lachowicz członek Rady Gospodarki Wodnej RWDOiPZ
(usprawiedliwiony),
4. p. Maria Danuta Jankowiak członek Rady Gospodarki Wodnej RWDOiPZ
(usprawiedliwiona),
5. p. Gotfryd Kurzaj członek Rady Gospodarki RWDOiPZ (usprawiedliwiony).
Zastępstwa:
1. za p. Blandynę Migdalską z Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry
p. Ewa Zdobylak,
2. za p. Krzysztofa Grzesiaka ze Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych
p. Małgorzata Głogowska.
3. za p. Piotra Nieznańskiego z WWF Polska p. Dariusz Urbaniak,
4. za p. Piotra Wita członka Rady Gospodarki Wodnej RWDOiPZ p. Monika Kołodziej.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji p. Zenon Wiśniowski z Państwowego
Instytutu Geologicznego, Oddział Pomorski w Szczecinie.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z przyjętym programem.
I. Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji, p. Zenon Wiśniowski otworzył posiedzenie i przywitał członków
Komisji.
Następnie przedstawił program posiedzenia oraz wyjaśnił szczegółowo, że punkt Sprawy
Różne dotyczył będzie przede wszystkim omówienia struktury strony internetowej RZGW
Szczecin oraz zasad działania i obsługi interaktywnego forum dyskusyjnego.
Zgodnie z przyjętym programem Przewodniczący zrelacjonował zebranym przebieg
posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej RWDOiPZ, w którym uczestniczył z ramienia Komisji
w dniu 24.11.2006 r. Mówił m. in. o zatwierdzeniu przez Radę Opinii nr 1/2006 Komisji z
dnia 29.09.2006 r. dotyczącej uchwały nr 8/2006 Rady Gospodarki Wodnej RWDOiPZ z dnia
24.11.2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania przy Radzie Gospodarki Wodnej
RWDOiPZ Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, której załącznikiem jest Regulaminem
Pracy Komisji oraz jej jednogłośnym przyjęciu.
Następnie Przewodniczący poinformował zebranych o wyborze dwóch przedstawicieli Rady
na Krajowe Forum Wodne (KFW), przekazał najważniejsze informacje o KFW oraz
zasygnalizował konieczność wyboru delegata na KFW spośród członków Komisji. Po

przedstawieniu powyższych kwestii Przewodniczący poprosił o zgłoszenie propozycji
kandydatur na KFW. Z powodu braku kandydatów sprawę przełożono na czas po przerwie.
II. Prezentacja „Harmonogram i program prac....” – p. Marta Trzebiatowska, RZGW
Szczecin.
Pani Marta Trzebiatowska zapoznała członków Komisji z dokumentem „Harmonogram i
program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów
dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji
społecznych”, który obligatoryjnie poddany musi zostać konsultacjom społecznym. W swojej
prezentacji przedstawiła najważniejsze działania oraz terminy ich wykonania, które będą
obowiązywać RZGW Szczecin oraz inne jednostki związane z procesem tworzenia planów
gospodarowania wodami na obszarze regionu wodnego i dorzecza Odry. Omówiła również
rolę społeczeństwa oraz Komisji w tym procesie. Przedstawiła także zrealizowane dotychczas
i planowane w ramach I tury konsultacji społecznych przedsięwzięcia RZGW Szczecin.
Na koniec p. Marta Trzebiatowska zaapelowała o szerokie propagowanie przedstawionej
problematyki przez członków Komisji na różnych forach, jak również o przekazywanie do
RZGW Szczecin informacji nt. spotkań, seminariów, itp., w ramach których istniałaby
możliwość prezentowania przebiegu prac dotyczących tworzenia planów gospodarowania
wodami.
Dyskusja: Przewodniczący Komisji przypomniał raz jeszcze, że członkowie Komisji będą
musieli zaopiniować przedstawiony w czasie prezentacji dokument. Zaproponował, żeby
członkowie Komisji przygotowali swoje stanowiska w powyższej kwestii na tyle, aby na
następnym spotkaniu mogła zostać sformułowana i zatwierdzona ostateczna wersja opinii
Komisji w odniesieniu do tego dokumentu.
P. Marta Trzebiatowska poprosiła, aby następne spotkanie Komisji odbyło się w drugiej
połowie maja, tj. na około miesiąc przed upływem kadencji obecnej Rady Gospodarki
Wodnej RWDOiPZ. Do propozycji tej przychylił się Przewodniczący Komisji.
Przewodniczący ponownie poprosił o zgłoszenie kandydatur na KFW; nadal nie było
chętnych.
Przerwa
Po przerwie powrócono do tematu wyboru przedstawiciela Komisji na KFW. Pan Wojciech
Zyska, Zastępca Przewodniczącego, zaproponował przedstawiciela Ligi Ochrony Przyrody,
p. Władysława Krzempka (Prezes LOP Okręg w Szczecinie). Pan W. Krzempek wyraził
zgodę. Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. W wyniku głosowania:
• 11 osób było za kandydaturą p. Krzempka,
• 3 osoby wstrzymały się od głosu,
• nikt nie był przeciw.
Przewodniczący Komisji zatwierdził wybór p. Władysława Krzempka jako delegata na KFW
i stwierdził, że w tej sprawie przygotuje pisemne stanowisko Komisji.
III. Prezentacja „Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej w Regionie
Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, wprowadzenie” – p. Barbara Krawiec
i p. Dorota Dybkowska – Stefek, Dział ds. Planowania i Analiz, RZGW Szczecin.
Pani Barbara Krawiec wyjaśniła członkom Komisji, czym są istotne problemy (IP)
gospodarki wodnej, omówiła opracowaną przez Resort Środowiska metodykę identyfikacji
IP, krótko scharakteryzowała przykładowo wybrane problemy gospodarki wodnej oraz
omówiła cel i znaczenie identyfikacji tychże problemów.

Dyskusja: Pan Wojciech Zyska (przedstawiciel Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Ekologii Praktycznej) zapytał czy przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej będzie
dotyczył również dorzecza rzek przymorskich. W odpowiedzi p. Barbara Krawiec stwierdziła,
że tak.
Pan Ryszard Sobieralski (przedstawiciel Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum
Wodociągowe) zapytał co należy rozumieć pod pojęciem „zbieranie informacji” i jakie
ewentualne metody zbierania tych informacji są przewidywane przez RZGW Szczecin do
zastosowania.
Pani B. Krawiec odpowiedziała, że nie ma z góry narzuconego trybu zbierania informacji.
RZGW w Szczecinie wypracował arkusze dotyczące poszczególnych scalonych części wód,
w których będą gromadzone wszelkie informacje istotne z punktu widzenia gospodarowania
wodami. Informacje te pochodzą z różnych źródeł, m. in. z pozwoleń wodnoprawnych.
Pan Ryszard Sobieralski stwierdził, że jako pracownik Przedsiębiorstwa WodnoKanalizacyjnego i członek Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe,
posiada dostęp do danych obrazujących jakość wód (głównie podziemnych), które pochodzą z
laboratoriów wodociągowych. Wyraził on możliwość udostępnienia takich danych i zapytał
czy RZGW Szczecin przewiduje podjęcie współpracy z ww. laboratoriami?
Pani B. Krawiec odpowiedziała, że dane dotyczące jakości wód, będące aktualnie w
posiadaniu RZGW Szczecin pochodzą przede wszystkim z Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony Środowiska. Wyraziła jednakże nadzieję, że prowadzone konsultacje umożliwią na
większą skalę nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami, w tym m. in. z zakładami
wodociągów i kanalizacji.
Następnie kilka słów o wodach podziemnych i prowadzonych w odniesieniu do nich
badaniach monitoringowych przedstawił p. Zenon Wiśniowski, przedstawiciel Państwowego
Instytutu Geologicznego.
Z powodu braku dalszych pytań przystąpiono do ostatniego punktu obrad.
IV. Sprawy różne
P. Anna Durka, przedstawiciel RZGW Szczecin przedstawiła stronę internetową RZGW
Szczecin, a zwłaszcza strukturę zakładki Udział Społeczeństwa oraz budowę i sposób
działania interaktywnego forum dyskusyjnego „Razem, w trosce o wodę”.
Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Komisji wyraził nadzieję, że członkowie Komisji
będą korzystać z uruchomionego forum i będą przesyłać swoje uwagi (w tym również do
obecnie konsultowanego dokumentu) posługując się właśnie tym narzędziem. Stwierdził też,
że udostępniona przez RZGW Szczecin nowoczesna platforma internetowa ułatwi i usprawni
wypracowywanie wspólnych dokumentów.
Na zakończenie Przewodniczący podziękował zgromadzonym za przybycie i owocne obrady.

