
 

 

 

SPRAWOZDANIE   ZE  SPOTKANIA NR 6 

 Grupa Wymiany Doświadczeń – usługi wodociągowo-kanalizacyjne  

 (GWD - uwk) 

Działdowo, 6 – 7 grudnia  2012 r. 

 

1. Spotkanie odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2012 r. w sali  Centrum Konferencyjnego Agencji 

Rozwoju w Działdowie ul. Władysława Jagiełły 15 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: p. Tomaszem Potkańskim – kierownikiem Projektu, p. 

Małgorzatą Ornoch-Tabędzką – koordynatorem Projektu oraz p. Stanisławem Łodwigiem – 

moderatorem grupy. Obecni byli przedstawiciele miast: Działdowo, Kartuzy,  Kutno, Mława, 

Oleśnica i Szydłowiec,  zgodnie z listą obecności stanowiącą Załącznik Nr 2. Dodatkowo w 

spotkaniu brali udział przedstawiciele władz miasta Działdowo i Urzędu Miasta Działdowo,  

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Działdowie i p. Teresa 

Zań – dyrektor Inwestycji i Nadzoru Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

      Równocześnie odbywało się spotkanie GWD – komunalna gospodarka mieszkaniowa w której 

uczestniczyli przedstawiciele miast: Biała Podlaska, Dąbrowa Górnicza, Działdowo, Mława, Nowy 

Tomyśl, Olsztyn i Złotów oraz p. Ewa Bartosik – moderator grupy. 

      Niektóre zajęcia, zgodnie z programem, odbywały się wspólnie. 

3. Spotkanie otworzyli moderatorzy grup: p. Ewa Bartosik i p. Stanisław Łodwig. 

W imieniu gospodarzy zebranych powitał p. Bronisław Mazurkiewicz - Burmistrz Miasta Działdowo 

i przedstawił  podstawowe informacje o swoim mieście. Następnie w prezentacji multimedialnej 

zaprezentował: aktualnie realizowane inwestycje miejskie, największych przedsiębiorców 

działdowskich oraz krótki film przedstawiający miasto Działdowo z lotu „ptaka” zrealizowany przy 

pomocy latającego modelu śmigłowca. 

Dodatkowo zaprezentowano: Działdowską Agencję Rozwoju S. A., Warmińsko-Mazurski Fundusz 

Poręczeń Kredytowych oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, w których miasto 

Działdowo ma udziały 

4. W czasie wspólnego spotkania obu GWD zrealizowano następujące sprawy: 

a) Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. 

o. w Działdowie, p. Daniel Sarnowski – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

przedstawił, w prezentacji multmedialnej, doświadczenia Działdowa w realizowaniu 

usług wodociągowo – kanalizacyjnych. Prezentacja stanowi Załącznik Nr 3. 



 

 

 

b) Przedstawiciel Urzędu Miasta Działdowa, p. Wojciech Fabiński – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej przedstawił w prezentacji multimedialnej doświadczenia 

Działdowa w realizacji usług mieszkaniowych. 
 

c) Przedstawiciele Związku Miast Polskich, p. Tomasz Potkański – kierownik Projektu i p. 

Małgorzata Ornoch - Tabędzka – koordynator Projektu dokonali analizy wskaźników realizacji 

Projektu. Omówiono zasady opracowania i wdrożenia/usprawnienia procedury aktualizacji 

opisów kart usług wod-kan świadczonych w danym mieście, które powinny być  dostępne w 

BIP lub BOK. Dla mieszkańców miasta.  Przeanalizowano następujące możliwe sytuacje w tej 

sprawie: 

    - w danym mieście nie opracowano procedury aktualizacji – wtedy należy opracować i przyjąć tą 

procedurę i umieścić w BIP lub BOK oraz opisać ją w notatce (poziom kierownika 

wydziału/referatu w urzędzie miasta) a informację przesłać do Biura ZMP, 

    -w danym mieście opracowano procedurę aktualizacji – to znaczy jest dostępna w BIP lub BOK, 

wtedy należy opisać ją w notatce (poziom kierownika wydziału/referatu w urzędzie miasta) a 

informacje przesłać do Biura ZMP. 

    W sytuacjach niejasnych należy skontaktować się z koordynatorem Projektu w Biurze ZMP. 

d) Przedstawiciele poszczególnych miast złożyli krótkie informacje o pracach wykonanych między 

spotkaniami Nr 5 i Nr 6 tj.: 

 -przegląd kluczowych dokumentów planistycznych i strategicznych opisujących usługi 

wodociągowo-kanalizacyjne w swoim mieście. 

- przygotowanie procedury aktualizacji kart usług, 

-przygotowanie opisu doskonalenia własnej dobrej praktyki w zakresie usług w-k co pomoże w 

umieszczeniu tego opisu w bazie dobrych praktyk ZMP.  

e) W drugim dniu spotkania Gospodarze Działdowa  prezentując miasto i jego osiągnięcia 

pokazali, w ramach zorganizowanej wycieczki autokarowej, rolę jaka pełni w Działdowie  

prywatne przedsiębiorstwo „Decorglass”. Firma jest chlubą miasta, zatrudnia ok. 1200 

pracowników i posiada obroty na poziomie 30 mln. euro. Współpracuje z wieloma markowymi 

przedsiębiorcami na całym świecie. Uczestnicy wycieczki, zwiedzając tę firmę, mogli zapoznać 

się z najnowocześniejszymi na świecie metodami dekorowania opakowań szklanych i 

plastykowych. 

W czasie oddzielnego spotkania  grupy GWD-uwk zrealizowano: 

f) W ramach tematu wiodącego nr 5 p. Teresa Zań - dyrektor Inwestycji i Nadzoru Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej z pomocą przygotowanej prezentacji przedstawiła opracowania: 

    - Założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Prezentacja stanowi 

Załącznik Nr 4. Omawiany temat dotyczył strategicznych problemów branży wodociągowo – 

kanalizacyjnej i wzbudził bardzo ożywioną reakcję uczestników. 



 

 

 

   - Uwagi na temat wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 

miastach (aglomeracjach) uczestniczących w GWD-uwk. Tabela wyników  IV Aktualizacji tego 

programu stanowi Załącznik Nr 5. 

 

5. Ustalenia: 

a)  Spotkanie Nr 7 odbędzie się w Poznaniu w drugiej połowie lutego  2013 r. (szczegółowa data 

zostanie podana później)  a następne  w dniach 6/7 maja 2013 r. w Nowym Tomyślu.  

b)   W terminie do końca grudnia 2012 r. miasta uczestniczące w GWD-uwk prześlą do Biura ZMP 

informacje na temat aktualizacji kart usług wod-kan w swoim mieście. 

c)  Dodatkowo miasta uczestniczące w GWD-uwk wykonają na następne spotkanie: 

     - opis dobrej praktyki ( jedna strona wg wzoru ZMP)  

     - plan doskonalenia dostarczanych usług wod-kan - wypracowany w ramach pracy w GWD (wg 

wzoru ZMP). 

d)  W ramach pracy własnej między spotkaniami Nr 6 i Nr 7 uczestnicy grupy wykonają: 

      - dyskusja we własnym mieście na temat możliwości rozwoju usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych wraz z możliwością ich wdrożenia. 

Moderator GWD –uwk 

Stanisław Łodwig 

W załączeniu: 

a) Załącznik Nr 1 – Zaproszenie i Program spotkania Nr 6 
b) Załącznik Nr 2 – Lista obecności na spotkaniu Nr 6 
c) Załącznik Nr 3 – Prezentacja doświadczeń Działdowa w realizacji usług wodno – kanalizacyjnych 
d) Załącznik Nr 4 – Założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
e) Załącznik Nr 5 – Tabela wyników IV Aktualizacji KPOŚK miast GWD-uw 

 
 

            

 


