PROTOKÓŁ
ze Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

15 września 2010r.
W dniu 15 września 2010r w siedzibie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się
Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
przy Radach.

W spotkaniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu –
wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej
Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach,
a takŜe zaproszeni goście.
/Porządek dzienny Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy
Radach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.
I.
Obrady otworzył Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Górnej Odry/. Pan Przewodniczący powitał przybyłych gości, jak równieŜ
członków Rad Regionów Wodnych i Prezydiów Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.
Stwierdzono brak quorum. Zgodnie z § 6 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego RGWRW
Małej Wisły i Górnej Odry obrady zostaną przeprowadzone w drugim terminie. Porządek
dnia wraz ze zmianami oraz protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Księgi uchwał i zbiory protokołów wyłoŜono – do wglądu.
II.
Pan Artur Wójcik – Dyrektor RZGW Gliwice, przystąpił do przestawienia bieŜącej informacji
dotyczącej działalności RZGW Gliwice. Omówił następujące kwestie:
1. Zbiornik Racibórz Dolny
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W związku z przygotowaniem do realizacji zbiornika Racibórz Dolny RZGW Gliwice jest
posiadaczem decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska. Prowadzone są równieŜ działania związane z projektem. Uwagi odnośnie kwestii
konstrukcyjnej, jak i organizacyjnej przygotowane przez konsultanta nie zostały
wprowadzone do projektu. Uzupełnieniem będą tylko informacje dotyczące wymogów prawa,
które uaktualniają uzgodnienia z poszczególnymi organami.
Dyrektor poinformował, iŜ współpraca z konsultantem nie jest efektywna, gdyŜ do tej pory
nie wykazał on zmobilizowania swojego zespołu do działań. W związku z tym do
konsorcjantów zostanie przesłana informacja dotycząca (propozycji) zmian personalnych.
2. SłuŜba cywilna
Od 1 maja br. pracownicy RZGW Gliwice zostali włączeni do Korpusu SłuŜby Cywilnej.
W związku z tym, przygotowano wszystkie – wymagane prawem – regulaminy i zarządzenia.
Dyrektor poinformował przybyłych o próbie wyłączenia min. Biura WdraŜania Projektu, jak
i innych jednostek realizacyjnych ze słuŜby cywilnej. Niestety pomysł ten został odrzucony
przez Dyrektora Generalnego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W konsekwencji obligatoryjne procedury naboru mogą mieć negatywny wpływ na obsadę
oraz mobilność pracowników IRP.
3. Powódź
Dyrektor wspomniał o ostatniej fali powodziowej, jaka dotknęła obszar działania RZGW
Gliwice we wrześniu. Poinformował o 4 kolejnych wyrwach, które powstały na ciekach
administrowanych przez RZGW Gliwice min. wyrwy na wysokości Drogomyśla w obszarze
Natura 2000. Wspomniał równieŜ o przelewie grawitacyjnym zbiornika Wisła Czarne, który
zadziałał po raz pierwszy od czasu prowadzonych tam prac remontowych i sprawdził się
podczas wrześniowej powodzi. Przedstawiono równieŜ informację dotyczącą dwóch źródeł
finansowania, jakimi dysponuje RZGW Gliwice. Są to 2 transze MSWiA, które otrzymaliśmy
na ogólną kwotę
3,5 mln. Środki te zostały rozdysponowane na poszczególne zadania, które są w trakcie
realizacji. Drugim źródłem finansowania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Wnioski na szereg robót zostały juŜ złoŜone do Funduszu.
Dyrektor wspomniał równieŜ o wypadku barki prywatnego armatora, jaki miał miejsce
w Kędzierzynie Koźlu. Barka ta została zmyta przez wody rzeki Odry i zawisła na jazie
uderzając w most. Na dzień dzisiejszy nie ma większych szkód. Informacja o tym wypadku
została skierowana do prokuratury, nadzoru budowlanego oraz do Urzędu śeglugi
Śródlądowej. Prowadzone jest wewnętrzne śledztwo w tym zakresie.
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4. Spotkania z wojewodami, samorządami i burmistrzami
Spotkania te obejmują tematykę związaną głownie ze zbiornikiem Racibórz, a takŜe ze
szkodami związanymi z powodzią powodzią.
5. Obsługa prawna RZGW Gliwice
Dyrektor wspomniał o rozwiązaniu umowy z jednym z radców prawnych pracujących
w RZGW Gliwice. Poinformował o rozmowach, jakie są prowadzone z kancelarią prawną
celem podpisania umowy na obsługę prawną dla RZGW Gliwice.
6. Korespondencja z NSZZ „Solidarność”
Dyrektor poinformował o związku, który jego zdaniem „dość aktywnie” działa. Wspomniał
o otrzymanej korespondencji, gdzie wnioskowano o powołanie ponad 10 róŜnych komisji
tematycznych. Decyzja Dyrektora w tej sprawie była negatywna, gdyŜ mogłoby to
spowodować znaczne niedogodności kadrowe. Wnioskowano równieŜ o wybudowanie
zaplecza na wzór Wisły Czarne w tym zakup ławek i grilla przy obiekcie zbiornika wodnego
w Pławniowicach.
7. Modernizacja Kanału Gliwickiego
Trwają prace inwentaryzacyjne i projektowe dla 4 śluz Kanału Gliwickiego. Na pozostałe
2 śluzy nie otrzymano jeszcze funduszy. Przygotowywany jest równieŜ projekt, który będzie
finansowany z Narodowego Funduszu i z pieniędzy wewnętrznych w szczególności dla
RZGW Wrocław i RZGW Szczecin. Głównie chodzi o to, aby przywrócić trzecią klasę
pływalności na całości Odry, aby zwiększyć funkcjonowanie Ŝeglugi.
8. Telekomunikacja
Prowadzone są rozmowy z firmą telekomunikacyjną. Najprawdopodobniej będzie
realizowany projekt pt. „Budowa światłowodów wzdłuŜ Kanału Gliwickiego” gdzie
inwestorem jest w/w firma. Podpisano juŜ umowy intencyjne w tej sprawie. Dyrektor
poinformował, iŜ RZGW Gliwice nie ponosi Ŝadnych kosztów z tym związanych. Jedynie
udostępnia grunty wzdłuŜ Kanału. W zamian RZGW Gliwice otrzyma pewną ilość
wydzielonych wiązek światłowodu dla swoich celów.
9. Raporty o powodzi
Wszystkie RZGW razem z KZGW przygotowują raport na temat powodzi, która miała
miejsce na przełomie maja/czerwca oraz września. Raport ten powinien zawierać informacje
dotyczące aktywności w/w jednostek podczas powodzi. Adresatem głównym tych raportów
jest Premier, zespół przy Ministrze, który jest powołany ds. oceny powodziowej oraz Minister
Środowiska. W związku z tym, w najbliŜszym czasie odbędzie się spotkanie z Dyrektorami
Zarządów Melioracji, gdzie będą omawiane kwestie polityki gospodarki wodnej. Kolejne
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spotkanie jest zaplanowane na przełomie wrzesień/październik dla Dyrektorów RZGW
z Ministrem i Premierem w zakresie powodzi i reorganizacji związanej z gospodarką wodną.
Dyrektor poinformował o pracach NajwyŜszej Izby Kontroli, podczas kontroli która miała
miejsce w RZGW Gliwice oraz o planowanej wizycie NIK na przełomie miesięcy
listopad/grudzień. Kontrola będzie obejmowała min. postępy prac związanych ze zbiornikiem
Racibórz. Wspomniał równieŜ o kilku sprawach sądowych, które są realizowane na bieŜąco
oraz o 4 postępowaniach prokuratorskich, w których występuje RZGW.

Następnie głos zabrała Pani Barbara Koral /członek Rady GWRW Małej Wisły/, która
poprosiła Dyrektora o wyjaśnienie kwestii dotyczących etapu finansowania zbiornika
Racibórz w Narodowym Funduszu oraz zakwalifikowania obiektów RZGW Gliwice do
finansowania – o ile takie obiekty zostały zgłoszone.
Dyrektor udzielił szczegółowej informacji wyjaśniając, iŜ wniosek odnośnie zbiornika
przeciwpowodziowego Racibórz, jest na etapie przygotowywania. Z kolei na większość
obiektów są juŜ złoŜone wnioski do Narodowego Funduszu. Dyrektor wyraził chęć
udostępnienia pełnej listy zadań na które składamy wnioski do NF, jeŜeli zaistnieje taka
potrzeba.

Głos zabrał Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady GWRW Górnej Odry/
proponując, aby sprawy, które zostały przedstawione na dzisiejszym spotkaniu przez Pana
Dyrektora zostały odpowiednio sformułowane. Jego zdaniem kolejne spotkanie Rad powinno
być poświęcone właśnie tym aspektom.
W związku z powyŜszym zaproponował następujące zagadnienia:


ustosunkowanie się Rady do raportu w zakresie przebiegu powodzi w 2010r.
oraz wniosków jakie wynikają z tego raportu równieŜ w stosunku do IMGW
i do współpracy z innymi słuŜbami;



szczegółowe zapoznanie się z decyzją środowiskową uwarunkowania budowy
zbiornika Racibórz, ale pod kontem tego, czy szczegółowość zapisów w tej
ustawie jest kreatywna zarówno w stosunku do ochrony środowiska, jak i do
moŜliwości najlepszych rozwiązań projektowych;



zgłoszenie przez Rady wniosku o uzupełnienie ustawy o zamówieniach
publicznych;



zgłoszenie przez Rady wniosku nt. usprawnienia zarządzania finansami na
rzecz gospodarki wodnej w Polsce.
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Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie powyŜsze propozycje, które miały by
zostać omówione na następnym spotkaniu Rad. Przedmiotowe zagadnienia z 1 głosem
wstrzymującym, obie Rady przyjęły. Pan Stanisław Staniszewski zaprosił wszystkich do
zgłaszania swoich uwag oraz o przysłanie ich na adresy mailowe pracowników Wydziału ds.
komunikacji społecznej i współpracy międzynarodowej (NS/NM).
Pan Adam Hajduk /Starosta Raciborski/ zaproponował aby jedno ze spotkań Rady GWRW
Górnej Odry, dotyczące zbiornika Racibórz odbyło się w Starostwie Powiatowym
w Raciborzu.
Dyrektor Wójcik zwrócił się z prośbą do członków Rad o zaopiniowanie kilku kandydatów
mających objąć stanowiska dyrektorskie bądź kierownicze w RZGW Gliwice.
W związku z powyŜszym, odczytano następujące projekty uchwały:


Uchwała nr 174 Rady GWRW Górnej Odry w sprawie: odwołania Pana
mgr inŜ. Andrzeja Markowiaka ze stanowiska Zastępcy Dyrektora RZGW
Gliwice ds. WdraŜania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny oraz powołania
w/w kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Modernizacji Kanału
Gliwickiego.

W związku z tym, iŜ Pan Andrzej Markowiak nie był obecny na spotkaniu, Pan Dyrektor
przedstawił krótko jego Ŝyciorys. Wyjaśnił, iŜ przyczyną odwołania Pana Markowiaka były
m.in. nieporozumienia oraz brak efektywnej współpracy z organami samorządowymi. Pan
Przewodniczący złoŜył podziękowania dla Pana Andrzeja Markowiaka za wkład wniesiony w
inwestycję związaną z budową zbiornika Racibórz. Podczas głosowania dwie osoby
wstrzymały się od głosu, natomiast pozostałe osoby głosowały za pozytywnym
zaopiniowaniem kandydata.
Pan Adam Hajduk złoŜył wyjaśnienie, iŜ ze strony organów samorządowych z terenów
planowanego zbiornika istniała pełna wola współpracy.
/Uchwała nr 174 Rady GWRW Górnej Odry stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu/.


Uchwała nr 175 Rady GWRW Górnej Odry w sprawie: odwołania Pana
mgr inŜ. Rafała Łagosza ze stanowiska Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice ds.
Zarządu Zlewni Górnej Odry oraz powołania w/w kandydata na stanowisko
Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice ds. WdraŜania Projektu - Zbiornik
Racibórz Dolny.

Pan Rafał Łagosz został poproszony o przedstawienie krótkiej autoprezentacji swojej osoby.
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Pan Łagosz związany jest z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach od
1 kwietnia 1999r. Ze stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Zarządu Zlewni awansował na
stanowisko Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice ds. WdraŜania Projektu - Zbiornik Racibórz
Dolny. Podczas głosowania jedna osoba wstrzymała się od głosu, natomiast pozostałe osoby
głosowały za pozytywnym zaopiniowaniem kandydata.
/Uchwała nr 175 Rady GWRW Górnej Odry stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu/.


Uchwały nr: 176 Rady GWRW Górnej Odry oraz 185 Rady GWRW
Małej Wisły w sprawie: powołania Pana mgr inŜ. Tomasza Cywińskiego na
stanowisko Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice.

Pan Tomasz Cywiński został poproszony o przedstawienie krótkiej autoprezentacji swojej
osoby. Pan Tomasz Cywiński jest związany z gospodarką wodną od czasu ukończenia
studiów. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie otrzymał tytuł inŜyniera inŜynierii
wodnej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w firmie budowlanej, która zajmowała się
budownictwem wodnym. Od 2001r. jest związany z Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, gdzie rozpoczął swoją karierę zawodową od stanowiska specjalisty,
zajmował się przede wszystkim sprawami związanymi z zasobami wodnymi. Uczestniczył w
procesie przygotowania pozwoleń wodno-prawnych. Był koordynatorem pionu zasobów
wodnych przez okres półrocza. Następnie awansował na stanowisko z-cy kierownika Ośrodka
Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej. Od 2007 r. jest jego szefem.
Pan Cywiński zajmuje się sprawami związanymi głównie z ochroną przeciwpowodziową. Ma
takŜe

doświadczenie

w

zakresie

zasobów

wodnych

jak

równieŜ

ochrony

przeciwpowodziowej. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Odry ds. zanieczyszczeń
Odry, gdzie wcześniej uczestniczył jako członek w grupie planowania gospodarowania
wodami. Natomiast na chwilę obecną jest członkiem grupy „Powódź”. Ma doświadczenie
w pracy w projektach międzynarodowych, gdzie był członkiem grup roboczych w projektach
bliźniaczych. Ma doświadczenie w zakresie pracy nad nowelizacją ustawy prawo wodne, jak
równieŜ nad wdraŜaniem elementów dyrektywy powodziowej. Uchwałę pozytywnie
opiniującą kandydata przyjęto jednogłośnie.
/Uchwały nr: 176 Rady GWRW Górnej Odry oraz 185 Rady GWRW Małej Wisły stanowią
odpowiednio załącznik nr 5a i 5b do niniejszego protokołu/.


Uchwała nr 177 Rady GWRW Górnej Odry w sprawie: powierzenia Panu
Mirosławowi Marzec stanowiska kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry.
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Pan Mirosław Marzec został poproszony o przedstawienie krótkiej autoprezentacji swojej
osoby. Od 1979r. Pan Marzec pracował w przedsiębiorstwie konserwacji urządzeń wodnych
i melioracyjnych w Tychach. Od 20 lat jest pracownikiem Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach. Obecnie pracuje w zarządzie Zlewni w Raciborzu, gdzie w zastępstwie
Pana Rafała Łagosza pełni obowiązki kierownika. Dodatkowo wykonuje obowiązki związane
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Uchwałę pozytywnie opiniującą
kandydata przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 177 Rady GWRW Górnej Odry stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu/.


Uchwała nr 186 Rady GWRW Małej Wisły w sprawie: powierzenia Panu
inŜ. Sławomirowi Zemła stanowiska kierownika Zarządu Zlewni Przemszy
w Przeczycach.

W związku z tym, iŜ Pan Sławomir Zemła nie mógł być obecny na spotkaniu, Pan Dyrektor
przedstawił jego krótką autoprezentację. Uchwałę pozytywnie opiniującą kandydata przyjęto
jednogłośnie.
/Uchwała nr 186 Rady GWRW Małej Wisły stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu/.


Uchwała nr 183 Rady GWRW Małej Wisły w sprawie: odwołania Pana mgr
inŜ. Andrzeja Markowiaka ze stanowiska Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice
ds. WdraŜania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny oraz powołania w/w
kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Modernizacji Kanału
Gliwickiego. Podczas głosowania jedna osoba wstrzymała się od głosu,
natomiast pozostałe osoby głosowały za pozytywnym zaopiniowaniem
kandydatury.

/Uchwały nr 183 Rady GWRW Małej Wisły stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu/.


Uchwała nr 184 Rady GWRW Małej Wisły w sprawie: odwołania Pana mgr
inŜ. Rafała Łagosza ze stanowiska Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice ds.
Zarządu Zlewni Górnej Odry oraz powołania w/w kandydata na stanowisko
Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice ds. WdraŜania Projektu - Zbiornik
Racibórz Dolny. Uchwałę pozytywnie opiniującą kandydata przyjęto
jednogłośnie.

/Uchwała nr 184 Rady GWRW Małej Wisły stanowi nr 9 do niniejszego protokołu/.
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Po zaopiniowaniu, Uchwały dotyczące stanowisk dyrektorskich zostaną niezwłocznie
przesłane do Prezesa KZGW w Warszawie z prośbą o jak najszybsze podjęcie decyzji w tej
sprawie.

III.
Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku dziennego
a mianowicie odczytania Uchwały nr 182/2010 RGWRWMW; nr 173/2010 RGWRWGO
dotyczącej wyraŜenia opinii na temat planowanych zmian w systemie organizacji
i zarządzania polską gospodarką wodną. Przypomniał, iŜ ten dokument został przesłany do
wszystkich członków Rad z prośbą o zaznajomienie się z jego treścią i zgłoszenie uwag.
Podczas głosowania jedna osoba wstrzymała się od głosu, natomiast pozostałe osoby
głosowały za pozytywnym zaopiniowaniem dokumentu.
/Uchwały nr 182/2010 RGWRW Małej Wisły oraz nr 173/2010 RGWRW Górnej Odry
stanowią odpowiednio załącznik nr 10a i 10b do niniejszego protokołu/.

Rada zatwierdziła równieŜ stanowisko Przewodniczących Prezydiów Rad GWRW Małej
Wisły i Górnej Odry w sprawie: przywrócenia terminu konsultacji społecznych projektu
„Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko”.
/Dokumenty zawierające stanowisko Przewodniczących Prezydiów Rad GWRW Małej Wisły
i Górnej Odry stanowią odpowiednio załącznik nr 11a i 11b do niniejszego protokołu/.
IV.
Prezentację na temat: „Gospodarki odpadowej w Polsce” przygotowały i przedstawiły: Pani
dr inŜ. ElŜbieta Janigacz oraz Pani mgr inŜ. Jolanta Chochół /kierownik i pracownica Zespołu
ds. Wód Podziemnych RZGW Gliwice/. W wystąpieniu omówiono regulacje prawne Unii
Europejskiej w obszarze Gospodarki odpadami oraz nowelizację Ustawy o odpadach.
Przedstawiono Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, a takŜe przedstawiono analizę
danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów odpadów zawartych w KPGO 2014.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Następnie głos w sprawie zagadnień przedstawianych w prezentacji, a dokładniej o odpadach
komunalnych zabrał Pan Mariusz Rzętała /członek Rady GWRW Małej Wisły/. Zagadnienia,
które wzbudziły jego wątpliwość dotyczyły malejących tendencji, które jego zdaniem w
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rzeczywistości są odwrotne od przedstawianych w prezentacji. Poprosił równieŜ o
wyjaśnienie, jak w Krajowym Planie Gospodarki Wodnej potraktowany jest problem dzikich
składowisk i dzikich wysypisk.

Głos zabrał równieŜ Pan Mariusz Dyka /członek Rady GWRW Górnej Odry/, który
stwierdził, iŜ według lokalnych planów ilość odpadów rośnie, ale w niezbyt wysokim tempie.
Zasygnalizował, iŜ w kraju nie mamy Ŝadnej ewidencji ilości wytwarzanych odpadów i to
zarówno w aspekcie odpadów komunalnych jak i w aspekcie odpadów przemysłowych (nie
dla duŜych przedsiębiorstw tylko dla małych podmiotów). Pan Dyka uwaŜa, Ŝe najlepsza
metoda na „zapanowanie” nad śmieciami komunalnymi to wprowadzenie „podatku
śmieciowego”.

Zdaniem Pana Przewodniczącego powinno się wybrać losowo kilka lub kilkanaście
składowisk odpadów w Polsce i monitorować, co się dzieje z odpadami.
V.
Oddanie pod głosowanie następujących Uchwał:
W zawiązku z informacją otrzymaną z Zespołu ds. Wód Podziemnych RZGW Gliwice
dotyczącą wyjaśnień do projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Nędza na lata
2010-2013. Aktualizacja” plan ten zostanie uzgodniony pozytywnie w późniejszym terminie.
W związku z powyŜszym w/w dokument został wycofany z porządku dziennego Rady
i przeniesiony na kolejne spotkanie gdzie zostanie poddany pod głosowanie.
/Informacja dotycząca w/w dokumentu stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.


Uchwała nr 179 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej
Odry w sprawie: wydania opinii do „Projektu Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Baborów na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2013-2016”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto
jednogłośnie.

/Uchwała nr 179 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.


Uchwała nr 180 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej
Odry w sprawie: opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Lyski”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe
PGO przyjęto jednogłośnie.
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/Uchwała nr 180 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.


Uchwała nr 187 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły
w sprawie: wydania opinii do „Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla
Miasta Bukowno na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2013-2016”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto
jednogłośnie.

/Uchwała nr 187 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
VI.
Następnie prezentację przestawił Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady GWRW
Górnej Odry/ na temat: „Drogi wodne w Polsce”. Pan Przewodniczący wspomniał
o spotkaniu roboczym grupy czesko-polskiej, w którym brał udział jako doradca Marszałka
Województwa Opolskiego. Poinformował, iŜ kolejne spotkanie odbędzie się we Wrocławiu
w październiku na temat połączenia Odra-Dunaj-Łaba.
Przedstawił i omówił min. poglądowy profil drogi wodnej Odry oraz system transportu
drogowego. Wspomniał równieŜ o umowie dotyczącej głównych śródlądowych dróg
wodnych znaczenia międzynarodowego (AGN).

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA 12:16
Protokół sporządziła:
mgr Kornelia OŜóg
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