Osiągnięcia II kadencji Rad Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry w latach 2007-2011
W tym roku kończy się II kadencja Rad GWRW MW i GO – w dniu 17 października 2011 r. wygasają mandaty członków Rad. Członkowie
Rad, którzy kontynuując dzieło swoich poprzedników, działających w ramach I kadencji przez okres 4 lat, godnie reprezentowali obszar
swojego regionu wodnego przygotowując dokumenty, takie jak (projekty) uchwały, stanowiska, apele – dotyczące zarówno zagadnień
zawiązanych z konsultacjami społecznymi (udziałem społeczeństwa), jak również sprawami związanymi bezpośrednio z konkretnymi
problemami gospodarki wodnej.
Przeprowadzono 24 spotkania Rad GWRW MW i GO. Większość z tych spotkań odbywała się poza siedzibą RZGW w Gliwicach. Podczas
każdego z posiedzeń prezentowane były projekty konsultowanych dokumentów, które dystrybuowano z przeznaczeniem do dalszego
propagowania wśród członków Rad wraz z materiałami informacyjnymi. Efektem tego działania było przyjęcie przez Radę Uchwał
dotyczących konsultowanych dokumentów (zawierających cenne spostrzeżenia, uwagi i wnioski do projektów dokumentów).

Poniższa tabela przedstawia Uchwały podjęte przez Rady w latach 2007-2011

RADA GWRW GÓRNEJ ODRY
(kadencja 2007-2011)
PGO
pozytywne
pozytywne
z uwagami
negatywne

ilość zaopiniowanych
PGO

ilość pozostałych
Uchwał

Ogółem
ilość Uchwał

44
9

34

91

34

91

4
57

SUMA

RADA GWRW MAŁEJ WISŁY
(kadencja 2007-2011)
PGO

ilość zaopiniowanych
PGO

pozytywne
pozytywne
z uwagami
negatywne
SUMA

ilość pozostałych
Uchwał

Ogółem
ilość Uchwał

37
9

29

77

29

77

2

48

Ilość Uchwał świadczy o wielkim nakładzie pracy i zaangażowaniu członków Rad w opiniowanie tych opracowań.

Poniżej zamieszczono tabele, które przedstawiają najważniejsze uchwały podjęte na spotkaniach Rad GWRW:
WSPÓLNE POSIEDZENIA RAD GWRW
MAŁEJ WISŁY I GÓRNEJ ODRY
(2007-2011)
Lp.

Uchwała podjęta w sprawie…

Nr/Dorzecze

1

„udzielenia poparcia działaniom mającym na celu realizację inwestycji Zbiornik Racibórz
Dolny”

129/MW

Data podjęcia

Miejsce spotkania
Urząd Miejski
w Gliwicach

113/GO

2

„postulatu dodania do porządku dnia spotkania II Krajowego Forum Wodnego punktu
dotyczącego wystąpienia delegata Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry
– dotyczącego Zbiornika Racibórz”

3

„krytycznej sytuacji Gospodarki rybackiej w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej
Odry – Apel o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji”

8 stycznia 2008r.

114/GO

132/MW
8 maja
2008r.

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

19 luty
2009r.

Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach

116/GO

151/MW
4

„wniosków i postulatów na III Krajowe Forum Wodne w Warszawie”
137/GO

155/MW
5

18 czerwca 2009r.
Urząd Miasta
w Tychach

„uwag i wniosków wniesionych do projektu planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Małej Wisły zebranych podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych”
140/GO

171/MW
„przedstawienia podsumowania prac Rad za rok 2009 oraz wniosków do planu prac na rok
2010”
6

17 listopad 2009r.
161/GO

7

WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

177/MW

Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”

RZGW Gliwice

30 marca 2010 r.

„ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PANU DR INŻ. FRANCISZKOWI PISTELOKOWI”
167/GO

8

„wyrażenia opinii na temat planowanych zmian w systemie organizacji i zarządzania Polska
Gospodarką Wodną”

182/MW
30 czerwca 2010 r.

RZGW Gliwice

173/GO

9

„ wyraŜenia opinii w zakresie działań zmierzających do ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 330-Gliwice i 327 Lubliniec –
Myszków pochodzących z odpadów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach”

189/MW
27 października 2010 r.
Tarnowskie Góry
184/GO

10

„utrzymania w mocy decyzji środowiskowej z dnia 7 września 2010 r. wydanej przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbiornik
przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder) – Apel
o podjęcie działań zmierzających do odrzucenia protestu wystosowanego przez WWF”

194/MW
15 grudnia 2010 r.

RZGW Gliwice

190/GO
11

„podniesienia bezpieczeństwa powodziowego w krajach Unii Europejskiej”

198/MW
203/GO

7 czerwca 2011 r.

Starostwo Powiatowe Gliwice

RADA GWRW MAŁEJ WISŁY (2007-2011)

Lp.

Uchwała podjęta w sprawie…

Nr

1

„wyrażenia opinii na temat projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu Zbiorników
Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny
Przemszy””

130

2

„udzielenia wsparcia dla działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu: zwiększenie małej
retencji (zbiornikowej i nietechnicznej) z uwzględnieniem zabiegów ochronnych i konserwatorskich oraz
wzrost świadomości społecznej w zakresie przedmiotowych zagadnień”

137

3

„sprzeciwu wobec proponowanego brzmienia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem występowaniu skutków powodzi i ich usuwania”

200

Data podjęcia

3 kwietnia 2008r.

17 września 2008r.

12 kwietnia 2010 r.

Miejsce spotkania

Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodne w Gliwicach

Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji
Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu

RZGW Gliwice

RADA GWRW GÓRNEJ ODRY
(2007-2011)
Lp.

Uchwała podjęta w sprawie…

Nr

1

„wyrażenia opinii na temat projektu pn.: „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece
Bierawce ”

117

2

„wystąpienia do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej celem podjęcia decyzji w sprawie przyłączenia Polski do
Europejskiej Umowy w sprawie „Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym znaczeniu
(AGN) jako Strona oraz umieszczenie odcinka polskiego Kanału Odra-Dunaj w Narodowej Strategii
Gospodarowania Wodami””

123

3

„sprzeciwu wobec proponowanego brzmienia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem występowaniu skutków powodzi i ich usuwania”

195

Data podjęcia

Miejsce spotkania

2 października 2008r.

Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie Koźlu

12 kwietnia 2010 r.

RZGW Gliwice

Dzięki tak silnemu merytorycznie składowi osobowemu Rad, wiedzy, zaangażowaniu, aktywności i doświadczeniu w zakresie
problematyki gospodarki wodnej, spotkania Rad przebiegały efektywnie i owocnie, były wzbogacane ciekawymi wykładami,

prezentacjami, referatami niezwykle interesującymi, bogatymi w treści merytoryczne, wygłaszanymi przez wybitnych specjalistów z Rad i
gości (ekspertów) zaproszonych na posiedzenia.

Poniższa tabela przedstawia grono szczególnie aktywnych członków Rad GWRW MW i GO:

Lp.

Imię i nazwisko prelegenta

Tytuł referatu

Rok wygłoszenia referatu

Reprezentant
Rady

1

STANISŁAW STANISZEWKI

1.”Połączenie Dunaj- Odra- Łeba oczekiwania
społeczności nadodrzańskich” (2009)

2009 - Toszek

2.„Ocena projektu budowy zbiornika w zakresie

2010 - Racibórz

formalno-prawnym oraz techniczno-

2010 – RZGW Gliwice

GO

funkcjonalnym” (2010)
3. „DROGI WODNE W POLSCE” (2010)

2

EWA OWCZAREK - NOWAK

1.”Działania zwiększające retencję wody w
zlewni” (2008)

2008 - Ustroń

2 „Dookoła zbiornika wody pitnej. Funkcje

2009 -Goczałkowice Zdrój

dodatkowe, moŜliwości, zagroŜenia” (2009)

2009 - Katowice

3.”Planowanie przestrzenne a zrównowaŜone

2010 – RZGW Gliwice

MW/GO

gospodarowanie wodami publicznymi.
Propozycja zmian w legislacji mających na celu
włączenie rad gospodarki wodnej w procesy
gospodarowania przestrzenią” (2009)
4. Zgłoszenie przez Rady wniosku nt.
usprawnienia zarządzania finansami na rzecz
gospodarki wodnej w Polsce (2010)

3

PAWEŁ GRZYBOWSKI

„Działania Klubu Gaja” w ramach realizacji
programu >>Zaadoptuj rzekę<< i angaŜowanie

2009

MW/GO

społeczności lokalnych na przykładzie dorzecza

2011

rzeki Przemszy

4

KRZYSZTOF FILIPEK

1. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w
aglomeracji śląskiej”

5

ANDZREJ SIUDY

1.”Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne
Goczałkowice i Kozłowa Góra” (2009)
2 .Sprawozdanie z przebiegu powodzi –
informacja na temat podejmowanych działań –
wstępna informacja dot. szacunkowych
rozmiarów strat.(2010)

6

BARBARA KORAL

2009 – Goczałkowice Zdrój

2009 – Goczałkowice Zdrój

MW

MW

2010 – RZGW Gliwice

„Problematyka przeciwpowodziowa z
perspektywy władz samorządowych szczebla

2009 - Toszek

MW

powiatowego (Region Wodny Małej Wisły) –
aspekty praktyczne.”

7

MARIUSZ DYKA

„Hydrogeologia na szczeblu powiatu – problemy
i pomocne rozwiązania: przykład Powiatu

2011 – RZGW Gliwice

GO

Gliwickiego”

8

IRENA GATYS

"Redukcja skaŜenia elementów środowiska
naturalnego poprzez realizację przedsięwzięcia
pn.: Unieszkodliwienie co najmniej
72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz
dokończenie rekultywacji kwatery K3
Centralnego Składowiska Odpadów na terenie
byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie
Góry"
„Informacja o projekcie realizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego

2010 – Tarnowskie Góry

GO

pn. Właściwe zarządzanie środowiskiem
gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia
mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”

9

MARIUSZ RZĘTAŁA

1. „Retencja zbiornikowa w granicach
górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego –

2009 - Toszek

procesy przyrodnicze i znaczenie społeczno-

2010 – RZGW Gliwice

gospodarcze”(2009)

2011 – Mysłowice

2. „Piętrzenie na Angarze - konsekwencje

2011 - Mysłowice

MW

środowiskowe” (2010)
3. „Zmiany stanu środowiska przyrodniczego
WyŜyny Śląskiej w okresie transformacji
ustrojowo-gospodarczej” (2011)
4.„Przemsza – zapomniana królowa
środkowoeuropejskich rzek” (2011)

10

ALICJA BUKOWSKA

„Gospodarki wodno-ściekowej i naprawy szkód
wyrządzonych ruchem zakładów górniczych w

2009 - Toszek

GO

rzekach i ciekach wodnych w latach 2006-2009
w Kompanii Węglowej S.A.”

11

JAN KSIĄŻEK

”Ekologiczne aspekty likwidacji kopalń rud
cynku i ołowiu w powiecie olkuskim”

12

DOROTA SĄKOL- SIKORA

MW
2009 - Toszek

„Problemy związane z zaopatrzeniem w wodę i
odprowadzeniem ścieków przez zakłady

2009 - Toszek

MW

energetyki zawodowej na terenie RWMWiGO”

13

ELŻBIETA KLUBA

„Działalność rolniczą w aspekcie wpływu na
stan wód”

14

MARIUSZ IGNASIAK

2009 - Toszek

MW

„Poprawa gospodarki wodnej oraz pozytywne
aspekty zwiększania retencji w Lasach
Państwowych na przykładzie Nadleśnictwa

2011 – RZGW Gliwice

GO

Brynek”

15

ROMAN KAMIŃSKI

„Gospodarka wodna w stawach – aspekty
wodno-środowiskowe”

16

KENDZIA ROMAN

2009 - Toszek

MW

1. Sprawozdanie z akcji przeciwpowodziowej
prowadzonej na ciekach i zbiornikach

2010 – RZGW Gliwice

administrowanych przez wojewódzkie zarządy

2010 – RZGW Gliwice

melioracji i urządzeń wodnych w Opolu (2010)

2010 - Ustroń

GO

2. Zgłoszenie przez Rady wniosku o uzupełnienie
ustawy o zamówieniach publicznych (2010)
3.”Przygotowanie i realizacja projektów
dofinansowanych ze środków RPO WO 20072013 i projektów realizowanych w ramach
PROW 2007-2013”(2010)

17

ZBIGNIEW GIELECIAK

„Wpływ projektu Gospodarka Ściekowa w
Tychach”

18

RYSZARD JAKUBOWSKI

DOROTA KUBICKA

MW

„Omówienie programu małej retencji
zbiornikowej na terenie województwa śląskiego”

19

2009 - Tychy

2008 - Ustroń

MW

„Wody dołowe odprowadzane z kopalń
Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach do

2009 - Katowice

MW

cieków powierzchniowych”

20

ADAM ALBERTUSIAK

„Gospodarka stawowa PGL LP ze szczególnym
uwzględnieniem problemów występujących na

2009 - Toszek

MW

obszarze Regionów Wodnych MW i GO”.

21

ANDRZEJ PILARCZYK

Bilans ryb w Polsce oraz krajowa produkcja ryb
słodkowodnych

22

HENRYK POSTEL
JACEK PUSTELNIK

MW

„Koszty gospodarki wodami a cena wody do
picia”

23

2008 – Starostwo Powiat. Gliwice

2009 - Katowice

MW

„Zastosowanie Internetu w procesie dozowania
zasolonych wód górniczych do rzeki Odry”

2010 – Racibórz

MW

24

ANDRZEJ SOKÓŁ

„Zastosowanie Internetu w procesie dozowania
zasolonych wód górniczych do rzeki Odry”

2010 – Racibórz

GO

Prelegenci chętnie dzielili się swa wiedzą zawodową z pozostałymi uczestnikami posiedzeń, w interesujący i fachowy sposób
przedstawiając prezentowane zagadnienia. Podczas spotkań wielokrotnie miała miejsce bardzo ożywiona dyskusja, która przyniosła
konstruktywne wnioski.
Posiedzenia wyjazdowe wzbogacane były o sesje terenowe, , na których uczestnicy mieli możliwość zwiedzanie obiektów o silnym
oddziaływaniu na środowisko naturalne miejsc o historycznym znaczeniu, np.: „Trójkąt Trzech Cesarzy”, czy zwiedzenie centralne
Składowisko odpadów po zakładach chemicznych w Tarnowskich Górach, podczas którego członkowie Rad zapoznali się szczegółowo z
niezwykle ważną problematyką dot. ochrony GZWP 30 i 327 przed dopływem zanieczyszczeń pochodzących z odpadów po
zlikwidowanych Zakładach Chemicznych.
Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić:
- Miejską oczyszczalnie ścieków Tychy – Urbanowice w Tychach;
- obiekty GPW Katowice wraz z otoczeniem Zbiornika Goczałkowice;
- Wyrchczadeczka – Karpacki Bank Genów;
- Wolierową hodowlę głuszca;
- Oczyszczalnia ścieków AQUA S.A. Bielsko-Biała;
- Tyskie Browary Książęce w Tychach;
Odbyły się również trzy seminaria naukowe:
- 16 - 17 września 2008 r. w Ustroniu; temat przewodni: „Gospodarka leśna i rybacka elementem kształtowania zasobów wodnych regionu wodnego
Małej Wisły”;

- 17 listopada 2009 r. w Toszku; nt.: „Gospodarka rolna, leśna i rybacka oraz przemysł górniczy i energetyczny jako elementy kształtowania zasobów
wodnych Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry”;
- 15 - 16 czerwca 2010 r. w Ustroniu nt.; „Pozyskiwanie i optymalne wykorzystanie krajowych i zagranicznych środków finansowych na realizację
zadań z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej oraz projektów z zakresu ochrony środowiska – wymiana doświadczeń”.
Spotkania w tej formie przeprowadzane są w większym składzie i cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród członków Rad
oraz zapraszanych gości. Dzięki wzbogaceniu części plenarnej o sesje terenowe (zwiedzanie nowoczesnej oczyszczalni AQUA S.A.
Podsumowując dorobek kadencji 2007-2011 można stwierdzić, iż Członkowie Rad byli bardzo zaangażowani w proces Udziału
Społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami. Podczas spotkań poruszane były istotne zagadnienia merytoryczne dotyczące
gospodarki wodnej w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Wykładowcy podkreślali wagę omawianych zagadnień oraz
wskazywali najistotniejsze problemy „dotykające wody”. Dzieląc się swą wiedzą przyczynili się do jej propagowania wśród specjalistów
związanych z gospodarką wodną w sposób bezpośredni, a także wśród fachowców reprezentujących pokrewne branże: gosp. wodnościekowa, rolnictwo, leśnictwo, sektor energetyczny, gospodarka odpadowa. Uczestnicy mogli poznać omawiane zagadnienia także z
praktycznego „punku widzenia”. Dzięki uprzejmości Gospodarzy obiektów, członkowie Rad mieli możliwość zwiedzania miejsc
wyjątkowo interesujących – w szczególności dla fachowców.

