
Projekt:
„Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego”

SPRAWOZDANIE   ZE  SPOTKANIA NR 3
 Grupa Wymiany Doświadczeń – usługi wodociągowo-kanalizacyjne 

 (GWD - uwk)
Oleśnica, 1 – 2 marca  2012 r.

1. Spotkanie odbyło się w dniach 1 – 2 marca 2012 r. w Sali posiedzeń Rady  Miasta 
Oleśnica,  Ratusz  Rynek  w Oleśnicy  (w pierwszym dniu)  i  w Sali  Konferencyjnej 
MGK  Sp.  z  o.  o.   w  Oleśnicy  ul.  11  Listopada  17  (w  drugim  dniu),  zgodnie  z 
programem przesłanym w zaproszeniu stanowiącym Załącznik Nr 1.

2. W spotkaniu wzięły udział  osoby zgłoszone przez samorządy do pracy w GWD – 
uwk wraz z przedstawicielami Związku Miast Polskich: Małgorzatą Ornoch-Tabędzką 
–  koordynatorem  Projektu  oraz  Stanisławem  Łodwigiem  –  moderatorem  grupy. 
Obecni  byli  przedstawiciele  miast:  Działdowo,  Kartuzy,   Mława,  Oleśnica 
i Szydłowiec  zgodnie z listą obecności stanowiącą Załącznik Nr 2. W spotkaniu nie 
uczestniczyli   przedstawiciele  miasta  Kutno.  Dodatkowo  w  spotkanie  brali  udział 
przedstawiciele  władz  miasta  Oleśnica,  spółki  Miejska  Gospodarka  Komunalna  w 
Oleśnicy  i  p.  Marek  Ignasiak  –  ekspert  w  zakresie  usług  wodociągowo-
kanalizacyjnych.

3. Spotkanie otworzył p. Stanisław Łodwig – moderator GWD-uwk.
W imieniu gospodarzy zebranych powitał  pan Jan Bronś – Burmistrz  Miasta Oleśnica 
i zaprezentował  podstawowe informacje o swoim mieście.

4. W czasie  spotkania zrealizowano następujące sprawy:
a)Przedstawiciele  poszczególnych  miast  złożyli  krótkie  informacje  o  pracach 

wykonanych między spotkaniami Nr 2 i Nr 3 tj.:
-prezentacji wskaźników SAS w swoim mieście,
-zaawansowania  realizacji  badań  opinii  odbiorców  usług  wodociągowo-
kanalizacyjnych (na podstawie ankiety) w swoim mieście.

b)  Przedstawiciele  spółki  Miejska  Gospodarka  Komunalna  Sp.  z  o.  o.  w  Oleśnicy 
zaprezentowali  doświadczenia  miasta  Oleśnica  w  realizacji  usług  wodociągowo-
kanalizacyjnych.

c)  P.  Marek Ignasiak przedstawił  analizę  studium przypadku:  „Doświadczenia  Miasta 
Zgierza  w  realizacji  usług  wodociągowo-kanalizacyjnych”.  Analiza  stanowi 
Załącznik nr 3.  Prezentacja wywołała ożywioną dyskusję związaną z poruszonymi 
problemami.

d) W ramach tematu wiodącego nr 2 : „Wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji 
sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych”  przedstawiciele  poszczególnych  miast 
prezentowali  swoje doświadczenia  w tym zakresie.  Były  one  często  porównywane 
z doświadczeniami zgierskimi. W dyskusji odnoszono się też do Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków.

e) Dokonano bieżącej  oceny wskaźników realizacji Projektu w poszczególnych miastach 
za rok 2010:
-ilość wniosków o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków,



-ilość  wniosków  o  wydanie  warunków  technicznych  na  przyłaczenie  do  sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.

5. Ustalenia:
a) Spotkanie Nr 4 odbędzie się  w Kartuzach w dniach 31maja-1 czerwca  2012 r. 

a następne w Mławie w dniach 6 - 7 września 2012 r. i w Działdowie w dniach 6 - 7 
grudnia 2012 r.

b)  w ramach pracy własnej między spotkaniami Nr 3 i Nr 4 uczestnicy grupy wykonają:
-przegląd  kart  usług,  regulaminów  i  innych  wewnętrznych  dokumentów  mających 
wpływ na jakość, dostępność i sposób realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
-ustalenie  listy  w/w  dokumentów,  które  wymagają  ewentualnej  zmiany  lub 
aktualizacji.

c)  Uczestnicy  spotkania  zgłosili  propozycje  kolejnych  „tematów  wiodących”  do 
omówienia na następnych spotkaniach GWD-uwk:

- ustalanie taryf na kanalizację deszczową (zgłoszenie z Kartuz),
- obowiązek budowy szaletów miejskich wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (zgłoszenie z Szydłowca),

- nielegalne podłączenia do sieci wod-kan i egzekucja ich porządkowania,
W trakcie spotkania gospodarze Oleśnicy zaprezentowali:
- nowoczesne ujęcie wody pitnej dla miasta
- miejską oczyszczalnię ścieków.

Moderator GWD –uwk
Stanisław Łodwig

W załączeniu:

a) Załącznik Nr 1 – Zaproszenie i Program Spotkania Nr 3
b) Załącznik Nr 2 – Lista obecności Spotkania Nr 3
c) Załącznik  Nr  3  –  Prezentacja:  „Doświadczenia  Miasta  Zgierza  w  realizacji  usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych”.
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