DZIAŁALNOŚĆ RADY GOSPODARKI WODNEJ w 2012 roku

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry (RGWRWŚO) jest
organem opiniodawczo – doradczym przy Dyrektorze RZGW we Wrocławiu i realizuje
zadania przewidziane w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.). Do zakresu działania Rady naleŜy wyraŜenie
pisemnych opinii w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym we wszystkich
etapach

jego

tworzenia,

planowanych

przedsięwzięć

i

inwestycji

związanych

z

gospodarowaniem wodami, wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz innych spraw
zleconych do zaopiniowania przez Dyrektora.
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego składa się z 30 członków zgłoszonych przez
organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne
związane z gospodarką wodną, a takŜe przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód
nienaleŜących do Skarbu Państwa (art. 100 ust. 3).
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry (RGWRWŚO) mając na celu
przede wszystkim rozwój gospodarki wodnej na bieŜąco włączała się w dyskusje nad polityką
zarządzania wodami i gospodarką wodną kreowaną przez Władze Regionalne i Centralne,
wspomagała działania i inicjatywy Dyrektora RZGW. Współpracowała takŜe z innymi
Radami zwłaszcza Górnej i Małej Wisły oraz Górnej Odry.
W 2012 roku rozpoczęła się III kadencja działalności RGWRWŚO na lata 2012 -2015.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2012 roku zorganizował 5
posiedzeń Rady, w tym ze względu na kolejny cykl konsultacji społecznych dokumentów
planistycznych jedno posiedzenie wspólne z Komisją ds. Udziału Społeczeństwa.
Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 30 maja 2012 r. Pierwsze posiedzenie miało charakter
organizacyjny. Dyrektor RZGW we Wrocławiu wręczył akty powołania członkom Rady.
Dokonano wyboru Prezydium Rady - Alfred Dubicki - Przewodniczący, Jan Winter – Z-ca
Przewodniczącego, Jerzy Weraksa – Sekretarz praz przyjęty został regulamin organizacyjny.
Na podstawie art. 100 ust. 2 pkt. 1a) w zw. z art. 113 ust. 3 pkt. 6 oraz art. 113 ust. 4 pkt. 5
oraz pkt. 7 i ust. 6 w zw. z art. 98 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podjęto uchwały dotyczące opinii w sprawie: Wykazu wód
wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym
Środkowej Odry, Wykazu obszarów naraŜonych na zanieczyszczenia związkami azotu,
pochodzącymi ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Środkowej Odry, Projektu „Planu
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, Projektu „Planu gospodarki
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odpadami dla województwa opolskiego na lata 2011-2017 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko”, Projektu „Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa
dolnośląskiego 2012” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, Projektu „Planu
gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017”, Projektu „Planu
gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020
roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
28 czerwca 2012 r. Przewodniczący Rady oraz pracownicy RZGW wzięli udział w
wyjazdowym spotkaniu w formie rejsu po Kanale Gliwickim. W trakcie spotkania
Przewodniczący Rad podpisali Uchwałę Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych Małej i Górnej Wisły oraz Górnej i Środkowej Odry. Przedmiotowa Uchwała została
rozesłana do władz państwowych i samorządowych wraz ze stanowiskiem sformułowanym w
wyniku

Seminarium

problemowego

z zakresu

zagadnień

dotyczących

ochrony

przeciwpowodziowej oraz perspektyw rozwoju Ŝeglugi śródlądowej, które odbyło się w 2011
roku w Krakowie. Uchwała wraz z uzasadnieniem została opublikowana w czasopiśmie
Gospodarka Wodna Nr 9 z 2012 r.
Tematami poruszanymi na posiedzeniach Rady (30 maja, 19 lipca, 27 września, 25
października, 6 grudnia) były:
1. Aktualne i planowane zadania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
2. ZałoŜenia projektu ustawy – Prawo wodne (z 6 czerwca 2012 r.).
3. Sprawy osobowe.
4. Powołanie oraz aktualizacja składu imiennego oraz instytucjonalnego Stałej Komisji ds.
Udziału Społeczeństwa, powołanej przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Środkowej Odry.
5. Organizacja seminarium problemowego Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Dorzecza
Górnej i Środkowej Odry oraz Górnej i Małej Wisły na temat: „Zjawisko suszy –
zagroŜenia i problemy”, w dniu 25 października 2012 r.
6. Reforma gospodarki wodnej.
7. Powołanie oraz uzupełnienie składu osobowego, merytorycznych Zespołów Roboczych
Rady Dorzecza.
8. Dyskusja nt. stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP przygotowanego przez
Województwo Lubuskie w sprawie Ŝeglugi śródlądowej i transeuropejskiej sieci
transportowej TEN-T.
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9. Prezentacja „Odra w sieci TEN-T” - Jan Pyś Dyrektor Urzędu śeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu.
W dniu 25 października 2012 r. w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej
Regionów Wodnych Górnej i Środkowej Odry oraz Małej i Górnej Wisły „Zjawisko suszy zagroŜenia i problemy”. Organizatorami Seminarium, nad którym patronat honorowy objął
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, były: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, Gliwicach i Krakowie, Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział
Wrocław. Seminarium było drugim z cyklu spotkań seminaryjnych organizowanych w
ramach współpracy Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Górnej i
Środkowej Odry oraz Małej i Górnej Wisły. Seminarium cieszyło się duŜym
zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 70 osób. W trakcie obrad wygłoszono 16
referatów o wysokim poziomie merytoryczny, które wywołały szeroką dyskusją. Ze względu
na powiększający się deficyt wody, postanowiono rozpocząć prace zmierzające do podjęcia
wspólnej Uchwały Prezydiów Rad Regionów oraz jej rozpowszechnienie w strukturach
kompetentnych władz państwowych i samorządowych, celem zwrócenia uwagi na
problematykę występowania zjawiska suszy oraz związane z nią problemy i zagroŜenia.
Podczas posiedzeń uczestnicy mieli moŜliwość wysłuchania wykładów dotyczących
istotnych problemów gospodarki wodnej. Referaty wygłaszali pracownicy RZGW, jak
równieŜ indywidualnie zapraszani goście, eksperci w dziedzinie gospodarki wodnej.
W 2012 roku podczas RGWRWŚO podjęła 13 Uchwał, w tym 3 Uchwały dotyczące
spraw osobowych, 1 dotycząca załoŜeń do ustawy Prawo wodne, 5 Uchwał dotyczących
Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami, 2 Uchwały dotyczące wdraŜania Dyrektywy
Azotanowej, 2 Uchwały dotyczące prac Rady.
Posiedzenia plenarne, prowadzone przez Przewodniczącego, zgodnie z reŜimem
regulaminu organizacyjnego i zaplanowanym porządkiem obrad, pozwalają wszystkim
uczestnikom wysłuchać informacji dotyczących zagadnień waŜnych dla regionów wodnych
oraz umoŜliwiają dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń zawodowych.
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