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Protokół Nr 26/2017  

posiedzenia Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w dniu 15.02.2017 r.  

 
Godz. 10.00, Sala 433 

 

 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek  stwierdzając quorum otworzył  

26 posiedzenie  Komisji  Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej   Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Następnie powitał 

członków komisji oraz przybyłych gości. Załącznik nr 1, 2 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco:  

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Sejmiku w tym: 

 Przyjęcie Raportu o stanie środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w 2015 r. 

 Przyjęcie Raportu z realizacji w latach 2013-2014 „Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2014 z uwzględnienim 

perspektywy na lata 2015-2018“. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dźwierzuty 

oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dźwierzuty. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania o ochronie 

przyrody i krajobrazu za rok 2016 (formularz OS-7). 

4. Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2017 rok. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia komisji. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek zapytał, czy są uwagi do przedstawionego 

porządku obrad komisji. Ponieważ nie wniesiono uwag zarządził głosowanie. Porządek obrad 

komisji przyjęto jednogłośnie. 
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3.  Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Sejmiku w tym: 

 Przyjęcie Raportu o stanie środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w 2015 r. 

 

Pan Tomasz Zalewski Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie korzystając z prezentacji multimedialnej 

przedstawił klasyfikację jakości poszczególnych elementów komponentów środowiska  

z  uwzględnieniem zmian zachodzących w okresie badawczym. Załącznik Nr 3 

Kolejno Pani Joanna Kazanowska Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie omówiła działalność kontrolną WIOŚ w Olsztynie ze szczególnym 

uwzględnieniem obecnych problemów  związanych z Zakładem ZAP Sznajder Batterien  

S.A. w Korszach. Załącznik Nr 4 

Radni p. Paweł Szliwiński i p. Ryszard Kawczyński w czasie trwania prezentacji zadawali 

pytania na które Pani J. Kazanowska i p. T. Zalewski udzielali wyczerpujących odpowiedzi.  

 

Radny p. R. Kawczyński zawnioskował, aby informacje przedstawione przez Panią Joannę 

Kazanowską i Pana Tomasza Zalewskiego dotyczące Zakładu ZAP Sznajder Batterien S.A.  

w Korszach dotarły również do opinii publicznej w Korszach ponieważ odbywają się sesje 

Rady w Korszach i może warto byłoby takie informacje przekazać szerszej opinii Korsz, a nie 

tylko małej grupie, która przyjeżdża na sesje Sejmiku. Radny p. Kawczyński dodał, iż poprosi 

Burmistrza Korsz, aby na jedną z kolejnych sesji Rady Miasta zaprosić Panią Inspektor i Pana 

Naczelnika w celu przedstawienia informacji, które zostały przez nich przedstawione na 

dzisiejszym posiedzeniu komisji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek poddał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Raportu o stanie środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w 2015 r. pod głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały radni głosowali 

jednogłośnie. 

 Przyjęcie Raportu z realizacji w latach 2013-2014 „Programu Ochrony 

Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20110-2014 

z uwzględnienim perspektywy na lata 2015-2018“. 

 

Pani Małgorzata Domurad Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska korzystając 

z prezentacji multimedialnej przedstawiła ww. projekt uchwały.  

Załącznik Nr 5 

Radny p. Ryszard Kawczyński odniósł się do wypowiedzi p. Dyrektor, powiedział miedzy 

innymi, że Kraków podjął decyzję, że będzie dofinansowywał wymianę pieców grzewczych 

w prywatnych domach. Zapytał czy z raportów, które zostały przedstawione  wynika  jakiś 

wniosek dla WFOŚiGW,  żeby  w naszym województwie dofinansowywać te instalacje? 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska p. Bogdan  Meina odpowiedział, 

iż jest taki wniosek i program który nazywa się „Ewa” i będzie wdrażany.  Również władze 

poszczególnych miejscowości i  miast mają programy ograniczania niskiej emisji. Pan 

Dyrektor dodał, że władze Olsztyna mają program niskiej emisji  

w mieście i władze miasta chcą w ten program wejść i będą dofinansowywać zakup takich 

urządzeń. W uzupełnieniu dodał, że w dniach 18 i 19 maja br. odbędzie się  Forum 
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Ekologiczne poświęcone jakości powietrza, które odbędzie się w Rynie.  Zaprosił członków 

komisji do uczestnictwa w forum.  

Radny p. Ryszard Kawczyński zapytał między innymi o powstanie Mazurskiego Parku 

Narodowego, czy są robione jakieś działania w tym kierunku? 

Dyrektor p. Bogdan Meina odpowiedział, iż ta koncepcja istnieje już od 30 lat i cały czas 

jest to tylko  koncepcja. Podkreślił, że kiedy decyzje  podejmował Rząd wówczas 

podejmowana była jedna decyzja, natomiast obecnie jest bardzo duży opór samorządów 

ponieważ nie chcą w to wejść, próby były już robione od roku 2001-2002. Dodał, iż mają 

przygotowany dokument mówiący o skutkach powołania parku, który jest do wglądu w bazie 

internetowej.  Lokalne władze boją się ograniczenia działalności na swoim terenie. 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek wyjaśnił, iż żeby powstał Park Narodowy to trzeba 

mieć temat priorytetowy, określić co chce się chronić w tym parku, trzeba wysiedlić ludzi z 

tego terenu, bo nie wolno im tam mieszkać. Nadmienił, że wynikają z tego same zakazy. 

Dodał, iż dyskusja na ten temat trwa ponad 30 lat. Podkreślił, że leśnicy uznają, że cała 

Warmia i Mazury to jest jeden wielki Park Narodowy  

i trzeba go chronić ze wszystkich sił jak tylko można, ale nie robić sobie zakazów.  

Szef Kancelarii Sejmiku p. Wiktor Marek Leyk powiedział, iż Komisja Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na posiedzeniu, które odbyło się 25-26 września 

2011 r. w Białowieży wypracowała wnioski określające kryteria, które należałoby spełnić 

żeby można było przystąpić do działań na rzecz parku narodowego a mianowicie: precyzyjnie 

określić cel powołania i określenie jaki element przyrody uznany za pierwotny będzie 

chroniony, dokładnie określić granice parku, najlepiej na terenach należących do Skarbu 

Państwa, ustawowo zagwarantowane wieloletnie i wystarczające finansowanie utrzymania 

parku wyłącznie z budżetu państwa, zgoda na powołanie parku ze strony miejscowej ludności 

reprezentowanej przez samorządy lokalne i samorząd województwa, realne rekompensaty z 

budżetu państwa dla mieszkańców terenów parkowych wraz  

z otuliną za utratę dotychczasowych dochodów w perspektywie długoletniej, budowanie 

świadomości społecznej. Pan Wiktor Leyk dodał, iż powyższe tezy zostaną członkom Komisji 

przesłane pocztą elektroniczną.  

Radny p. Ryszard Kawczyński odniósł się do zanieczyszczeń na rzece Krutyni. Powiedział 

między innymi, że jest to piękna rzeka, lecz zarzucana śmieciami przez turystów. Dodał, iż 

należałoby coś zrobić w tym kierunku. 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek powiedział, iż w tym kierunku należałoby edukować  

społeczeństwo. 

Radny p. Paweł Szliwiński odniósł się do czystości wód zdatnych do picia,   zwrócił uwagę 

między innymi na to, że ostatnio bardzo intensywne są działania mówiące  

o tym, że gdzieś w wodociągu  wykryto bakterię. Zauważył, że informacje tego typu 

występują coraz częściej, zapytał  skąd to wynika? 

Dyrektor p. Bogdan Meina odpowiedział, iż lokalnie bywa tak, że bakteria coli się pojawia 

nie wiadomo skąd i trzeba ją wtedy dezynfekować. Dodał, że była też informacja nie do 

końca pewna, bo to sanepid kontroluje jakość wody, zmieniło się rozporządzenie i w związku 

z tym  zmieniły się parametry jakości wody. 
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Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek poddał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Raportu z realizacji w latach 2013-2014 „Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2014 z uwzględnienim perspektywy na lata 2015-

2018“ pod głosowanie. Za pozytywnym przyjęciemww. projektu uchwały radni głosowali 

jednogłośnie. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dźwierzuty 

oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dźwierzuty. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek poddał treść projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Dźwierzuty oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dźwierzuty 

pod głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały radni głosowali 

jednogłośnie. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania przez Sejmik 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych  

w formie sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2016 (formularz 

OS-7). 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek poddał treść projektu uchwały w sprawie 

przekazania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w 

formie sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2016 (formularz OS-7) pod 

głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały radni głosowali jednogłośnie. 

4. Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek przedstawił projekt pracy Komisji na 2017 r.  

 

Radny p. Paweł Szliwiński zaproponował aby w miesiącu sierpniu omówić stan kwasowości 

gleb z Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ewentualne określenie potrzeb i działań w 

zakresie regencyjnego wapnowania gleb. (Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza). 

Plan Pracy Komisji po uszczegółowieniu został przyjęty jednogłośnie. Plan stanowi załącznik 

do protokołu. Załącznik Nr 6 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie wniesiono. 

6. Przyjęcie protokołu   

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek zapytał czy są uwagi do protokołu. Uwag nie 

zgłoszono. Za pozytywnym przyjęciem ww. protokołu radni głosowali jednogłośnie. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Jan Babek podziękował zebranym za udział  

w obradach a następnie zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

                                                                                   Przewodniczący Komisji 

                                                                                  Jan Bobek 

Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska  


