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Protokół nr 22/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,  
z dnia 25.10.2016 r. 
 
1. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji, p. Bernadeta Hordejuk otworzyła obrady kolejnego 
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny                        
i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stwierdzając quorum powitała  
zaproszonych gości i członków komisji. 
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2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie materiału na XXI Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr XVI/383/16 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Bazy Sportowej w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim   na lata 2016-2018".                                            

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
3. Zaopiniowanie materiału na XXI Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  zmieniającej Uchwałę Nr XVI/383/16 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Bazy Sportowej              
w Województwie Warmińsko-Mazurskim   na lata 2016-2018".   
                                                     

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Sportu p. Waldemar Buszan, który przedstawił 
projekt uchwały dotyczący korekty "Programu Rozwoju Bazy Sportowej   w Województwie 
Warmińsko-Mazurskim   na lata 2016-2018".   
 
 Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż kolejny rok mają do czynienia z taką sytuacją 
i prawdopodobnie samorządy czekają bardzo długo, ponieważ   są przypadki, gdzie mają 
zaplanowaną kwotę w budżecie bo wartość kosztorysowa była określona  i nie mogą podpisać 
umów. Należałoby te przetargi ogłaszać wcześniej, a nie na ostatni moment.  Zapytała,  czy 
Departament Sportu lub Pan Marszałek może  wystąpić do tych beneficjentów, którzy zostali 
zakwalifikowani prosząc  o jak najszybsze rozstrzygnięcie przetargów, aby nie przepadły  
pieniądze  i aby inne podmioty z listy mogły wykorzystać powyższe środki. 
 
 Dyrektor p. Buszan  w nawiązaniu do wypowiedzi pani przewodniczącej, dodał, iż  
kilka lat  wstecz  było tak, że przetarg był wymagany, a teraz Ministerstwo tego nie wymaga, 
a druga rzecz, że Ministerstwo opóźnia podpisanie umów. Nadmienił, iż problemem jest 
również brak promesy z Ministerstwa Sportu  i Turystyki. 
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 Radna p. Teresa Krajewska dodała, iż i tak jest dobrze, że środki nie przepadną tylko 
wykorzystają je inni beneficjenci. Kolejno Pani Radna zapytała, jak te środki zostaną 
wykorzystane przez Pieniężno? 
 

Dyrektor p. Buszan  poinformował, iż Pieniężno w każdej chwili może ogłosić 
zakończenie inwestycji, a środki przeznaczono na rozliczenie budowy sali.   

 
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad powyższym projektem uchwały.               

Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 
 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie było. 
 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 

 Pani Przewodnicząca podziękowała  wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i 
zakończyła obrady Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu w dniu 
25.10 .2016  r. 

 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
          Bernadeta Hordejuk 
 
Protokołowała; 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
 

 
 

 


