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Protokół Nr 25/2017 

posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 

z 19 kwietnia 2017 r.  
godz. 10.00 

 

 

1.Otwarcie posiedzenia. 

 

 Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc stwierdzając quorum otworzyła  

posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

witając Członków Komisji oraz przybyłych gości. 

Załącznik Nr 1, 2 

  

2. Przyjęcie  porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż Członkowie Komisji otrzymali porządek 

posiedzenia. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie zgłoszono. 

Za przyjęciem porządku obrad glosowało 7 radnych. Innych głosów nie było. 

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zaopiniowanie materiałów na XXVI Sesję Sejmiku w tym: 

 Projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, 

a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących 

rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej 

drogi  wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa 

oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku 

położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

4. Informacja o wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXVI  Sesję Sejmiku. 
 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, a 

przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i 

promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi  wodne: 

Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew 

Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu p. Grażyna Kluge przedstawiła  

ww. projekt uchwały. Przypomniała, że wszystko na temat MDW E70 omawiane było na 

posiedzeniu komisji w ubiegłym roku i teraz jest to kontynuowane przy jakby  większym 

zwróceniu uwagi na fakty merytoryczne  podbudowy pewnych działań pięciu województw. 

W tym roku ze składek tych pięciu województw powstanie m.in. praca naukowa. Dodała, że 
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dwunastu ekspertów w zakresie różnych działań na obszarze wodnym będzie miało określone 

tematy w których się wypowie. Dodała, że różnica jaka jest w tym roku to fakt, że 

porozumienie ma być zawarte nie na okres roku a trzech lat. Wyjaśniła, że w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej zostały zabezpieczone środki na ten cel. Powiedziała m.in., że fakt 

porozumienia na trzy lata wynika z tego, że każdego roku do lipca a w normalnym trybie do 

września te pieniądze nie spływały, a zatem wydatkowanie pieniędzy mogło rozpocząć się 

dopiero od września i stąd też zwroty tej składki na koniec roku, która po rocznym  

rozliczaniu zwracana jest do poszczególnych województw w zależności od poziomu jej 

wykorzystania.  

 

Radny p. Paweł Szliwiński zapytał, jak wygląda koordynacja działań                                        

z Ministerstwem? 

 

Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu p. Grażyna Kluge poinformowała,  

iż wszystkie seminaria i konferencje związane z  MDW E70 są uzgadniane                                   

z Ministerstwem.  

 

Radna p. Bożenna Ulewicz zwróciła uwagę, że w przesłanym sprawozdaniu finansowym z 

wykonania zadania w okresie do 2 grudnia 2016 r. określonego w porozumieniu nr 

10/UMWP/DIF/2016 zawartego w dniu 12 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem 

Warmińsko-Mazurskim, a Województwem Pomorskim brak jest uszczegółowienia wydatków 

na konkretne usługi i zakupy.  

 

Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu p. Grażyna Kluge stwierdziła, iż taką informację 

prześle zainteresowanym członkom komisji.  

 

Radny p. Józef Dziki przekazał informację, iż na konferencji w dniu  

12.04.2016 r. we Włocławku na posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego dyskutowano nad pracami  związanymi z rewitalizacją 

międzynarodowej drogi wodnej E-40.  Przyjęte stanowisko zostało przesłane  

do 8 WRDS, zaproszonych na posiedzenie K-PWRDS oraz do Pani Premier Beaty Szydło, 

Wiceprezesa Pana Mateusza Morawieckiego oraz do Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego 

Rady Dialogu Społecznego. Dodał, że dniu 9 grudnia 2016r. Wojewódzka Rada Dialogu  

Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  podjęła stanowisko w sprawie 

poparcia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie działań 

podejmowanych w zakresie rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-40. 

Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu p. Grażyna Kluge powiedziała,   

iż Województwo Pomorskie ma obowiązek, co roku do 31 grudnia przesłać swoje rozliczenie 

finansów za dany rok i tak się dzieje. Dodała, iż przesyłając członkom komisji program na rok 

bieżący będzie można później porównać to, co zostało zaplanowane z tym, co zostało 

zrealizowane. Wyjaśniła, że każdego roku, gdy te pieniądze nie zostaną wykorzystane 

wracają do skarbnika danego województwa. Obecnie prowadzi to Skarbnik Województwa 

Pomorskiego. Jeśli chodzi o rewitalizację MDW E70 to zrobienie przekopu przez mierzeje 

bez rewitalizacji tej drogi wodnej niczego nie usprawni w transporcie wodnym. Podkreśliła, 

że ważne jest, aby ten element wodny był równolegle prowadzony. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. Za 

pozytywnym przyjęciem uchwały głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 
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4. Informacja o wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. 

 

Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa  

p. Alicja Bojarska powiedziała m.in., że Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i 

Rolnictwa odpowiedzialny jest za wdrażanie  dwóch programów krajowych. Pierwszy z tych 

programów to jest Program Wdrażania Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a 

drugi to Program Operacyjny, który dotyczy rybactwa na lata 2014-2020. Pani dyrektor 

poinformowała, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełni funkcję instytucji 

wdrażających dla dwóch działań: podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

oraz Leader. Następnie Pani Dyrektor poprosiła p. Wojciecha Stannego – Kierownika Biura 

Projektów w Departamencie Obszarów Wiejskich i Rolnictwa o przedstawienie informacji 

dot.  zakontraktowanych środków i wdrażania tego programu w poszczególnych działaniach i 

poszczególnych poddziałaniach. 

 

Pan Wojciech Stanny – Kierownik Biura Projektów Departament Obszarów Wiejskich i 

Rolnictwa korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o wdrażaniu 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiedział m.in. że głównym 

celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest poprawa 

konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania 

w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Kolejno 

omówił podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich m.in. drogi lokalne, 

gospodarkę wodno-ściekową, targowiska, ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, 

inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej. 

Następnie poinformował, że jednym z działań, które jest realizowane w ramach PROW 2014-

2020 jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

(RLKS). Podkreślił m.in.,że W województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku dokonano 

wyboru 12 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Strategie są 

współfinansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(EFMR). Łącznie na realizację strategii przeznaczono kwotę 36 651 299,17  euro (tj. ok. 

146,6 mln zł). 

     Załącznik Nr 3 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc podziękowała Panu W. Stannemu  

za przedstawienie materiału. Kolejno przystąpiła do realizacji następnego punktu porządku 

obrad. 

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc przedstawiła pismo, które wpłynęło od Marszałka 

Województwa w sprawie wskazania radnych wojewódzkich do składu komisji z zakresu: 

rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju 

wolontariatu, wsparcia aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz wsparcia w 

obszarze kultury mających wpływ na rozwój kapitału społecznego w regionie. 

Członkowie Komisji Strategii Rozwoju na posiedzeniu w dniu 19.04.2017 r.  

do prac w/w komisji konkursowej zaproponowali p. Pawła Szliwińskiego, który wyraził 

zgodę. Załącznik Nr 4 
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Kolejno Przewodnicząca Komisji przedstawiła wnioski mieszkańców Gminy Działdowo 

dotyczące podjęcia realnych działań mające na celu ochronę naszego wspólnego środowiska 

przyrodniczego oraz ekorozwoju. 

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji zaproponowali, aby powyższe pisma 

przekazać do Zarządu Województwa w celu rozpatrzenia i zajęcia stanowiska w powyższej 

sprawie. Załącznik Nr 5 

Radny p. Paweł Szliwiński zwrócił się z pytaniem do Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego o przedstawienie procedury wypowiedzenia porozumienia  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie? 

Zapytał na jakiej podstawie zostało to wypowiedzenie dokonane, jakie są jego konsekwencje, 

dlaczego został skrócony okres wypowiedzenia? Czy Urząd Marszałkowski będzie w stanie 

obsłużyć przejęte środki finansowe? Jak wzrośnie zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim 

w związku z koniecznością obsługi kolejnych działań, szczególnie w kontekście założeń do 

budżetu województwa na 2017 r. o nie zwiększaniu zatrudnienia w 2017 r.? Czy nie ma 

zagrożenia dla harmonogramu wydatkowania środków? Załącznik Nr 6 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zarządziła  głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. Za pozytywnym przyjęciem ww. protokołu  głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, 

wstrzymujących – 0. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc podziękowała zebranym za udział  

w obradach. Następnie zamknęła  25 posiedzenie Komisji  Strategii Rozwoju w dniu 

19.04.2017 r. 

        Przewodnicząca Komisji 

        Jolanta Szulc 

Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska 


