
Protokół Nr 13/17 

z posiedzenia  

Komisji Współpracy Międzynarodowej  

z dnia 26 września 2017 r. 

 

    1. Otwarcie posiedzenia 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej, p. Małgorzata 

Kozioł, otworzyła 13. posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego V kadencji witając członków Komisji. 

 

            (lista obecności – zał. Nr 1) 

    2. Zatwierdzenie porządku obrad 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia; 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia; 

3. Zaopiniowanie wniosku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Oddział 

Warmińsko-Mazurski- Koło w Węgorzewie o dofinansowanie „Wigilii 

Polonijnej”;  

4. Sprawy różne; 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji; 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia, 

informując, że pkt 3 dotyczy jedynie zapoznania członków Komisji z wnioskiem 

stowarzyszenia, a nie zaopiniowania przez Komisję. Porządek obrad przyjęto pozytywnie 

jednogłośnie. 

 

3. Informacja o Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Oddział Warmińsko-

Mazurski- Koło    w Węgorzewie o dofinansowanie „Wigilii Polonijnej” 

 

 Wiceprzewodnicząca Komisji przekazała głos Dyrektorowi Departamentu 

Współpracy Międzynarodowej –p. Łukaszowi Bielewskiemu, który wytłumaczył 

przyczyny nieotrzymania przez w/w stowarzyszenie dofinansowania w otwartym 

konkursie ofert. Departament Współpracy ma swój pion w tym konkursie, za który 

odpowiada – jest to pion dotyczący integracji europejskiej  

i projektów międzynarodowych. Projekt został złożony przez Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska”, jednak zdobyta liczba punktów nie pozwoliła na uzyskanie dofinansowania. 

Stowarzyszenie skorzystało również z możliwości ubiegania się o środki poza konkursem, 

jednak również w tym trybie nie udało się uzyskać dofinansowania. Decyzja w kwestii 

ewentualnego dofinansowania zależy teraz od Zarządu Województwa. 

 Radna – p. Jadwiga Król zwróciła się z pytaniem o źródło finansowania tych 

projektów. 

Dyrektor Departamentu WM odpowiedział, że jest to budżet województwa. 

 Radny –p. Marek Szter poinformował, że zgadza się i przyjmuje argumenty 

Dyrektora Departamentu WM, zastanawia się natomiast czy na tym etapie komisja nie 

powinna wypowiedzieć swojego zdania by dać Zarządowi argumenty do podjęcia decyzji. 



 Wiceprzewodnicząca Komisji wyraziła zdanie, że należy zostawić decyzję 

Zarządowi Województwa, zadaniem Komisji było zapoznanie się z pismem 

stowarzyszenia.  

 Dyrektor Departamentu WM powiedział, że przekaże p. Marszałkowi sugestie 

Członków Komisji.  

  

4. Sprawy różne 

 

 W związku z brakiem spraw w w/w punkcie, Wiceprzewodnicząca Komisji przeszła 

do realizacji kolejnego punktu z porządku obrad 

 

 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji; 

 

 Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie Protokół Nr 12/17 z dn. 20.03.2017 r. 

Protokół został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 

 

 

   8.   Zakończenie posiedzenia 

 

      Wiceprzewodnicząca Komisji WM zakończyła posiedzenie Komisji 

Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dn. 26 

września 2017 r. 

 

 

 

 

        Wiceprzewodnicząca Komisji 

 

                 Małgorzata Kozioł 

 

 

 

Protokołowała  

 

Karolina Nikiel 

 


