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Protokół Nr 21/2016 
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 
do Działdowa 
z 24 listopada 2016 r.  
godz. 10.00 
 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
 Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc stwierdzając quorum otworzyła  
wyjazdowe 21 posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Działdowie. Podziękowała za zaproszenie jakie wystosował Starosta i 
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego do Przewodniczącego Sejmiku, żeby w 
Starostwie Powiatowym  
w Działdowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju. Następnie 
Przewodnicząca Komisji powitała Starostę Działdowskiego p. Mariana Janickiego, 
Przewodniczącą Rady Powiatu Działdowskiego p. Magdalenę Anczykowską, Wicemarszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Wiolettę Śląską-Zyśk, Wicestarostę 
Działdowskiego p. Mariana Brandt, p. Teresę Nowakowską – radną Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, radnych powiatu i przedstawicieli samorządów gminnych, 
Członków Komisji Strategii Rozwoju oraz referujących dyrektorów właściwych 
departamentów. Załącznik Nr 1, 2 
 
 Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego 
p. Magdalena Anczykowska, która powitała p. Wiolettę Śląską-Zyśk  Wicemarszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczącą Komisji  
p. Jolantę Szulc oraz Członków Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Starostę Działdowskiego p. Mariana Janickiego, Wicestarostę 
Działdowskiego p. Mariana Brandt, p. Teresę Nowakowską – Radną Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, radnych powiatu  
i przedstawicieli samorządów gminnych oraz zaproszonych gości. 
 

Kolejno głos zabrał Starosta Działdowski Pan Marian Janicki, który poinformował, że 
18 kwietnia 2016 r. z Panią Przewodniczącą Rady Powiatu wysłali zaproszenie dla 
Przewodniczącego Sejmiku p. Piotra Żuchowskiego z prośbą  
o możliwość odbycia wyjazdowego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju. W piśmie 
przesłanym do Pana Przewodniczącego przedstawili swoje problemy związane  
z planowanym rozwojem na ich terenie, w związku z nową perspektywą finansowania jaka 
obecnie jest realizowana oraz zasygnalizował problemy dotyczące  bezrobocia na ich terenie. 
Powiedział między innymi, że niepokój budzi element związany                            z 
nieuwzględnianiem niektórych wniosków do budowanej strategii rozwoju województwa. 
Dlatego postanowili zorganizować spotkanie z komisją, która ma znaczny wpływ na 
budowanie tej strategii, na opiniowanie tej strategii  
z przedstawicielami zarządu województwa, dyrektorami departamentów, którzy mają duży 
wpływ na ostateczny kształt strategii. Dodał, iż ma nadzieję, że dzisiejsza komisja wyjaśni 
wszystkie  wątpliwości, które powstały i uda się wypracować komisji jakąś ścieżkę, czy drogę 
rozwiązania tych problemów. Nadmienił,  
że samorządy z powiatu działdowskiego podjęły kiedyś uchwałę, że chcą być  
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w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Zdaniem starosty przyszedł czas, aby dokonać 
oceny sytuacji oceny po 12 latach.  

 
 Po wystąpieniu Pana Starosty Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc przedstawiła 

porządek obrad posiedzenia. 

2 .Przyjęcie  porządku posiedzenia. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Wykorzystanie środków unijnych przez powiat działdowski w latach 2007-  2013 oraz 
możliwości pozyskania środków z programów unijnych (RPO  
+ EFS) w nowej perspektywie 2014-2020 w tym aktywizacji rynku pracy  
i dalszego rozwoju infrastruktury transportowej. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XXII Sesję Sejmiku w tym: 

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacja o stanie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. 

 Informacja nt. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – synteza. 

 Projektu uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Pasłęk aneksu nr 1 do porozumienia z 
dnia 30.06.2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg 
wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Pasłęk. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjęcie protokołu Nr 20 z 17.10.2016 r. 
7.Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.  

 
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Pani Dorocie Kopeć - Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej. Pani dyrektor poinformowała m.in, że zgodnie z 
ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w 
perspektywie finansowej 2014 – 2020 zarząd województwa, jako instytucja zarządzająca RPO 
WiM 2014 - 2020 do końca listopada br. musi zatwierdzić harmonogram naboru wniosków na 
przyszły rok, co umożliwi potencjalnym beneficjentom przygotowanie projektów, i taki 
wniosek przedłożony zostanie na najbliższym posiedzeniu zarządu. Planowane są łącznie 92 
konkursy  
o alokacji przeszło pół miliarda euro. Na 84 działania tylko do 11 działań nie są 
przewidywane konkursy (tj. poddziałanie 1.3.5., 1.4.1., 2.3.1, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3, działanie 8.1, 
Poddziałanie: 9.1.1., 9.1.2., Działanie 10.6, Poddziałanie 11.3.1). Pani dyrektor odniosła się 
także do planowanego w grudniu naboru projektów w obszarze infrastruktury zdrowotnej (Oś 
9). W ramach konkursu nastąpiła konieczność wyłączenia projektów w obszarze psychiatrii, 
bowiem nie została opracowana na szczeblu centralnym mapa potrzeb zdrowotnych w tym 
zakresie i Ministerstwo Zdrowia wykluczyło projekty związane z psychiatrią . Zakłada się, że 
mapa powstanie do końca br. Pani dyrektor zachęciła do przeglądania strony internetowej 
rpo.warmia.mazury.pl, na której umieszczone są na bieżąco informacje m.in.  
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w zakresie planowanych konkursów.  Poinformowała m.in. o preferencjach przewidzianych w 
RPO WiM 2014 – 2020, w tym dla obszaru działdowskiego 
 – w ramach poszczególnych Obszarów Strategicznych Interwencji. Preferencje dla OSI mają 
odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów RPO WiM 2014 – 2020.           

Pani Julita Kozłowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego multimedialnie zaprezentowała wykorzystanie środków unijnych 
przez powiat działdowski w ramach RPO WiM na lata 2007-2020. Poinformowała między 
innymi o wykorzystaniu alokacji RPO WiM na lata 2007-2013 oraz  o wartości 
dofinansowania w podziale na powiaty, o wartości dofinansowania  
w podziale na powiaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kolejno Pani dyrektor omówiła RPO 
WW-M na lata 2014-2020 w tym Osie priorytetowe. Następnie przedstawiła nabory 
planowane na grudzień 2016 r. oraz nabory planowane  
w  2017 r.                Załącznik nr 3 

Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu 
Społecznego korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił szczegółową informację na 
temat działań europejskiego funduszu społecznego oraz omówił plany na przyszły rok 
związane z ogłaszaniem konkursów. W przedstawionej prezentacji powiedział m.in. o 
finansowym wsparciu rozwoju edukacji jakim dysponuje samorząd województwa. Swoją 
prezentację rozpoczął od pokazania poziomu absorpcji  
w powiecie działdowskim w odniesieniu do poprzedniego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W ramach tego programu w perspektywie 2008 na terenie powiatu działdowskiego 
złożone było 93 projekty. Pod względem wykorzystania środków unijnych powiat znajdował 
się na 9 miejscu w województwie. Dodał, iż jeżeli chodzi o projekty to na terenie powiatu 
działdowskiego nie prowadzą, żadnych postępowań ani administracyjnych, ani 
windykacyjnych. Jakość projektów ocenił bardzo wysoko. Kolejno przedstawił ofertę 
samorządu dotyczącą edukacji.   

                Załącznik nr 4 

Pan Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji multimedialnie 
zaprezentował materiał dotyczący infrastruktury transportu kolejowego i drogowego w 
województwie ze szczególnym uwzględnieniem powiatu działdowskiego.  Powiedział między 
innymi, że infrastruktura transportowa  
w Województwie Warmińsko-Mazurskim w ostatnim okresie zdecydowanie się poprawiła. 
Powiedział, że wszyscy korzystają z wybudowanej infrastruktury drogowej. Nadmienił, że 
drogi krajowe są jeszcze w modernizacji                                                                 i w 
niedługim czasie się zakończą. Następnie Pan dyrektor powiedział, że Samorząd 
Województwa w nowej perspektywie finansowej bardzo mocno zażądał modernizacji linii 
kolejowych, które są w województwie i wymagają nakładów finansowych. Przypomniał, że  
linie kolejowe w całym kraju są 100 % własnością Skarbu Państwa. Tak samo mamy w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim i obecna perspektywa finansowa 2014-2020, która tak 
świetnie wygląda w innych obszarach  
w naszym obszarze jeśli chodzi o budowę infrastruktury kolejowej również jest bardzo mocno 
zaakcentowana. Podkreślił, że mają na liście podstawowej 5 dużych projektów 
infrastrukturalnych na kwotę ponad 1.5 mld zł. Zgłoszone są jeszcze dwa projekty rezerwowe. 
Podkreślił, iż są linie kolejowe, które są zamykane i były zamykane już od wielu lat np. linia 
kolejowa Działdowo – Brodnica była zamknięta                 w 2007 roku. Poinformował 
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również, iż w tej perspektywie finansowej z PO Polska Wschodnia 2 projekty są na etapie 
przetargów. Jeden z tych projektów dotyczy bezpośrednio linii 216 Olsztyn-Działdowo, która 
będzie modernizowana  i na którą                            w najbliższym czasie będzie podpisana 
umowa. Następnie Pan Dyrektor przedstawił inne inwestycje na terenie województwa między 
innymi  Elbląg-Korsze, Szczytno-Pisz-Elk, Gutkowo-Braniewo.  

                           Załącznik Nr 5 

Pan Tomasz Raczkowski Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Olsztynie korzystając z prezentacji przedstawił działania Zarządu Dróg Wojewódzkich na 
sieci dróg wojewódzkich w Powiecie Działdowskim. Poinformował między innymi, że w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim sieć dróg wojewódzkich składa się z odcinków 
łącznie 1870 km w tym w samym powiecie działdowskim 125, co daje 6,7 % całości sieci 
całego województwa. Poinformował, że powierzchnia powiatu  działdowskiego wynosi 964 
km. Natomiast gęstość dróg wojewódzkich  
w  powiecie wynosi 12,93 km/100 km2 (jest najwyższa w województwie).  
                                                                                                               Załącznik Nr 6 

Pan Tomasz Szarek – Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Urzędu 
pracy w Olsztynie multimedialnie przedstawił Powiat działdowski  
w perspektywie UE 2007-2013. Omówił stopę bezrobocia w powiecie działdowskim. 
Perspektywę UE 2014-2020 w województwie, powiat działdowski UE 2014-2016 oraz plany 
konkursowe na rok 2017.            Załącznik Nr 7 

Wicemarszałek Województwa Pani Wioletta Śląska-Zyśk podsumowała zakres działania 
Samorządu Województwa. Powiedziała, że Samorząd Województwa zgodnie z przepisami 
prawa ma pielęgnować polskość, podnosić świadomość narodową, obywatelską, pielęgnować, 
rozwijać świadomość  
i pobudzać aktywność gospodarczą, podnosić poziom konkurencyjności innowacyjności 
gospodarki województwa, zachować wartość środowiska kulturowo przyrodniczego, oraz 
kształtować ład przestrzenny. Dodała, że to wszystko ma się znaleźć w strategii rozwoju 
województwa. Strategia województwa uwzględnia cele strategii rozwoju kraju, rozwoju 
regionalnego a także kierunki i cele przestrzennego zagospodarowania kraju. Nadmieniła, że 
się to przekłada z kolei na politykę rozwoju województwa na którą składają się: utworzenie 
warunków rozwoju gospodarczego  
i aktywizacji rynku pracy, utrzymanie i rozbudowę struktury społecznej i technicznej  
o znaczeniu wojewódzkim, drogi, pozyskiwanie łącznie środków finansowych w celu 
realizacji zadań użyteczności publicznej, wspieranie działań dotyczących kształcenia 
obywateli. Podkreśliła, że są bardzo duże środki na szkolnictwo. Powiedziała m.in.  że na 
podstawie prezentacji, które były przedstawione przez dyrektorów można wyciągnąć 
wniosek, że jeżeli chodzi o poprzedni okres programowania to powiat działdowski  wypada 
bardzo dobrze. Pani Marszalek podkreśliła, że ubiegając się  
o środki wnioski muszą być przygotowane bardzo dobrze, bo nowa perspektywa jest zupełnie 
inna. Pierwsze konkursy pokazały, że beneficjenci nie są tak dobrze przygotowani. 
Nadmieniła, że jako Samorząd robią wszystko, aby informacje przekazywać. Dodała, że 
środki na projekty są, ale projekty muszą być bardzo dobre napisane.   
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Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc podkreśliła, że z przedstawionych informacji 
wynika, ze samorządy z powiatu dziadowskiego są bardzo aktywne. Pogratulowała i życzyła 
dalszej  aktywności. Następnie zachęciła do dyskusji. 

Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Rybno p. Tomasz Wegrzynowski, który zapytał o 
rozwój Internetu szerokopasmowego. Następne zapytał o działania 9.1.1 odnośnie inwestycji 
obiektów związanych z opieką zdrowotną, oraz  
o plan naprawczy drogi nr 538.  

Radny p. Wiesław Cieślak podziękował Przewodniczącej Komisji  
za  dotychczasową współpracę, ponieważ pierwszy raz udało się doprowadzić do spotkania z  
tak ważną Komisją jaką jest Komisja Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Radny zwrócił uwagę na to, że sieć drogowa w ich powiecie jest tak bardzo 
rozbudowana. Podkreślił, iż są bramą wjazdową na Warmię i Mazury od strony zachodniej  i 
południowej i mają bardzo dogodne położenie jeżeli chodzi o rozwój, ale ten fakt jak na razie 
nie do końca jest wykorzystany. Kolejno nawiązał do opracowywanego w Urzędzie 
Marszałkowskim w latach 2012-2013 ważnego dokumentu jakim jest  Strategia Rozwoju 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025. Z tego dokumentu wynika, że 
Województwo Warmińsko-Mazurskie jest przodującym w bezrobociu. Zapytał opracowania 
strategia przyjęta w poprzedniej kadencji  przez  Sejmik Wojewódzki jest realizowana i czy są 
jakieś poprawki w niej ujęte? Dodał, że wyznaczono tam tzw. OSI „Tygrys Warmińsko-
Mazurski”, to  jest linia łącząca Elbląg z Olsztynem i Ełkiem. Nadmienił, że powiat 
działdowski pokazywany był jako teren gdzie będzie się rozwijało rolnictwo. Następnie 
zapytał, czy po dzisiejszym spotkaniu po jakimś czasie  będą mogli otrzymać jakieś wnioski 
płynące z tej wizyty, a dotyczące gmin ich powiatu? Kolejno powrócił do sprawy związanej z 
zamknięciem linii kolejowej Działdowo-Brodnica. Podkreślił, że  ta linia łączy rejon 
Działdowa z takimi ośrodkami miejskimi jaki Toruń, Bydgoszcz i  Poznań. Następnie radny 
poinformował, iż Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskieg podjął decyzję o przyznaniu 
 Gminie Miasto Działdowo dofinansowania na  realizację projektu pn. „Zagospodarowanie 
gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie”. W związku z tym zapytał, czy nie 
byłoby właściwym wyrównać proporcje i dofinansować obiekt „Koszary – Obóz Działdowo” 
mieszczący się przy ulicy Grunwaldzkiej? 

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego p. Magdalena Anczykowska zwróciła 
uwagę, iż w programie naprawczym drogi wojewódzkiej  
nr 538 wpisana jest przebudowa ronda w Tuczkach. Zapytała, czy brano pod uwagę w 
momencie przebudowy zabezpieczenie bezpiecznego przejścia dla mieszkańców? Dodała, że 
w tej chwili przez drogę wojewódzką przejście jest praktycznie niemożliwe, gdyż są tam dość 
głębokie obniżenia drogowe i  rowy  po obu stronach. 

 Głos zabrał Radny Powiatu Działdowskiego  p. Bogdan Kopański, który 
powiedział, iż jest mieszkańcem wsi Hartowiec. Poinformował, iż w 2010 r. został  
wybudowany wiadukt  i przeprowadzono modernizację  drogi nr 538,  ale w tej inwestycji 
zapomniano o instalacji deszczowej i o  kolektorze. Zasugerował, aby przy nowej inwestycji, 
która będzie robiona na ich terenie te braki uzupełnić. 
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Pan Marian Janicki Starosta Działdowski odniósł się prezentowanych materiałów. 
Powiedział m.in. że w Powiecie Działdowskim jest bardzo dobre wykorzystanie środków 
unijnych głównie w obszarze przedsiębiorczości. Zdaniem Starosty wpływ na to ma m.in. 
działanie instrumentów wspierających w ich powiecie czyli Działdowskiej Agencja Rozwoju 
i Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Poręczenia Kredytowego. Jeśli chodzi o miejsca pracy 
to i w Działdowie i w okolicznych powiatach, a szczególnie w mławskim gdzie jest LG, gdzie 
bardzo dynamicznie                  rozwija się  w rolnictwie i tam potrzeby zatrudnienia są 
ogromne, ale po kilku próbach tych podmiotów gospodarczych z ich terenu nie udaje się 
znaleźć pracowników. Zdaniem Starosty u nich pojawiło się i na trwałe zagościło bezrobocie 
strukturalne, które wynika z innych powodów niż tylko z braku miejsc pracy. Pan Starosta 
zwrócił się do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do planistów, do strategów, żeby 
zastanowili się żeby znaleźć inne instrumenty, które by pozwoliły aktywizować te osoby, 
których w żaden sposób nie można skierować na rynek pracy albo stosować te strategie, które 
były do tej pory, czyli np. zwykłe szkolenia. Kolejno odniósł się do sieci szerokopasmowej. 
Zapytał, czy podmiot gospodarczy, który występuje do Ministerstwa cyfryzacji na 
dofinansowanie   ostatniej  mili obejmie ich powiat? Podkreślił, że nie należy poprzestać na 
administrowaniu sieci szerokopasmowej, ale należy dokończyć tą ostatnią milę. Zakładanie, 
że żaden podmiot prywatny w najbliższych latach nie przystąpi do realizacji projektu ostatniej 
mili, zasugerował, że może warto byłoby powołać spółkę publiczną, która by taką inwestycje 
wykonała.  

Pan Paweł Mostowicz Radny Powiatu Działdowskiego zapytał o koszt uruchomienia linii  
kolejowej  z Działdowa do Lidzbarka za 1 km przy użyciu najtańszego pojazdu szynowego? 

Pani Teresa Nowakowska Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
poinformowała, iż w samorządzie pracuje w trzech komisjach. Kolejno przedstawiła historię 
powiatu działdowskiego, a następnie podziękowała władzom powiatu i województwa za ich 
aktywność w rozwiązywaniu problemów. Następnie podkreśliła walory lotniska regionalnego, 
które jest sukcesem. Podkreśliła,  
że problemem jest droga od Nidzicy przez Wielbark do Szyman. Następnie zwróciła się z 
prośbą, aby poprawić tę drogę to wówczas wrośnie liczba osób korzystających z lotniska w 
Szymanach. Zdaniem radnej ważne było zorganizowanie takiego spotkania przez Starostę w 
Działdowie. 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc podziękowała wszystkim zebranym, którzy 
przedstawili swoje materiały. Podziękowała wszystkim, którzy zadawali pytania. Dodała, że 
te pytania są bardzo szczegółowe. Nadmieniła, że urząd dysponuje ogromnymi środkami w 
różnych obszarach i dlatego należy aplikować  
o środki, które będą miały wpływ na rozwój powiatu działdowskiego. Podkreśliła, że dbając o 
zrównoważony rozwój województwa, realizowane jest to co zostało zawarte  
w Strategii Województwa. Jeśli chodzi o bezrobocie wiele osób wyemigrowało  
i zupełnie inaczej kształtuje się ten problem. Pani Przewodnicząca nadmieniła,  
że ocena działań będzie możliwa za kilka lat. 
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Pan Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji odniósł się do 
linii nr 208 Działdowo-Brodnica. Powiedział, że linia ta była przeznaczona do likwidacji. 
Sejmik podjął stanowisko, były protesty, które poskutkowały tym, że linia to została tylko 
czasowo wyłączona z ruchu ale pozostaje cały czas w tej sferze. Ważne było, żeby jej nie 
rozebrać bo jak raz się rozbierze to nigdy się do tego nie wróci.  
O tej linii samorząd województwa pamięta.  

Następnie Pan dyrektor odniósł się do pytania dotyczącego kosztu autobusu 
szynowego. Poinformował, iż koszt zakupu pojedynczego szynobusu wynosi około 12 mln zł, 
a podwójnego 16 mln zł. Tabor jest ale ta linia musi mieć pasażera, linia musi mieć 
odpowiednie prędkości. Nadmienił, że żeby być konkurencyjnym to musi być skrócony czas 
przejazdu. 

Kolejno Pan dyrektor podkreślił, że kontakty z samorządami są bardzo dobre  
i bezpośrednie jeśli chodzi o zgłoszenia np. przy wiadukcie czy przy rondzie. Następnie 
odniósł się do drogi nr 538. Poinformował, iż w tej chwili jest  
w opracowywaniu projekt na rondo Tuczki i deptak w Rybnie i wszystko jest na etapie 
analizy i oceny. Pan dyrektor podkreślił, że zawsze biorą pod uwagę bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.  
 
Pan Maciej Bulkowski Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego 
multimedialnie przedstawił materiał dotyczący Internetu szerokopasmowego.  
 

Załącznik Nr 8 
 
Pani Dorota Kopeć Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej odniosła się 
do kwestii ubiegania się o środki na infrastrukturę transportową. Wyjaśniła, że ze względu na 
alokację, która była dostępna dla wszystkich programów operacyjnych Zarząd Województwa 
podjął decyzję, że w regionie w ramach infrastruktury obecnej będzie realizowane tylko 6 
dróg. Beneficjentem będzie Zarząd Województwa, co oznacza, że nie przewidują żadnych 
konkursów, żadnych naborów pt. „drogi w ramach infrastruktury transportowej”. Pani 
dyrektor dodała, iż jest możliwość realizacji projektów w ramach Osi rewitalizacja i tam 
dopuszczone  
są małe inwestycje drogowe, i są możliwości jeśli chodzi o ścieżki np. rowerowe ale na drogi  
środków nie ma.  

 Następnie Pani dyrektor odniosła się do zagadnienia zdrowia. Poinformowała, że na 
posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO Warmia Mazury zostały oficjalnie zatwierdzone 
przez Komitet Monitorujący kryteria wyboru projektu do poddziałania  9.1.1 infrastruktura 
zdrowotna i  działania dedykowane ZIT-owi. Odpowiadając na zadane pytanie w kontekście 
POZ, wyjaśniła, iż  to nie ma jakichkolwiek ograniczeń pod warunkiem, że świadczą usługi w 
ramach systemu opieki zdrowotnej.  
 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna także musi występować do wojewody  
o opinie w zakresie celowości inwestycji i ich inwestycje także będą badane pod kątem 
zgodności z mapami potrzeb. Pani dyrektor dodała, że czekają na pozostałe mapy potrzeb, 
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które zgodnie z deklaracją Ministerstwa Zdrowia mają powstać do końca grudnia. 
Przypomniała, że konkurs jeśli chodzi o zdrowie zostanie upubliczniony do końca tego 
miesiąca i od 30 grudnia można będzie składać wnioski na dofinansowanie. 
 
Pani Wioletta Śląsk-Zyśk Wicemarszałek Województwa odniosła się do wypowiedzi 
Radnego p. Wiesława Cieślaka, gdzie Pan radny nawiązywał do Strategii Województwa. Pani 
Marszalek powiedział między innymi, że Strategia Rozwoju Województwa dąży do 
zrównoważonego rozwoju. Jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, to na terenie powiatu sieć 
drogowa jest bardzo dobrze rozwiniętą. Podkreśliła, że spada liczba osób, które podróżują 
pociągiem. To połączenia, które zostały utrzymane na terenie naszego województwa wynikają 
z rachunku ekonomicznego. Pani Marszałek podkreśliła, że ciężar utrzymania Przewozów 
Regionalnych spoczywa na samorządach, ale nie tylko na samorządzie województwa. 
Wyjaśnił, że jeżeli dany samorząd uważa, że dana linia powinna funkcjonować zawsze może 
podjąć taką decyzję i podjąć współpracę z Przewozami Regionalnymi i Polskimi Liniami 
Kolejowymi i takie połączenie uruchomić. Odnosząc się do Pana Starosty dodała, iż muszą  
również kierować się racjonalnością wydatkowania środków. Jako przykład podała Mrągowo, 
Mikołajki i Orzysz, gdzie była potrzeba uruchomienia połączenia na okres letni. Samorządy 
podpisały porozumienie i taką umowę z Przewozami Regionalnymi na okres letni podpisały.  
 
Głos zabrał Starosta Działdowski Pan Marian Janicki,  podziękował wszystkim obecnym 
za udział w posiedzeniu komisji i podzielenie się cennymi informacjami. Podkreślił, iż to 
spotkanie wyjaśniło wiele rzeczy, które na co dzień są niedostępne. 
 
4. Zaopiniowanie materiałów na XXII Sesję Sejmiku: 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacja o stanie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. 
 
Pan Maciej Bulkowski Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego 
multimedialnie przedstawił projekt uchwały. 
 

Ponieważ nie było pytań Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc poddała pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 

 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacja o stanie 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”  
głosowało – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

 
Informacja nt. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – synteza. 
 
Pani Anna Łukaszewicz-Paczkowska Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Olsztynie multimedialnie przedstawiła  
ww. informację. 
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Ponieważ nie było pytań Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc poddała pod 
głosowanie ww. informację. 

 
Za pozytywnym przyjęciem Informacji nt. Uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – synteza głosowało – 6 radnych, 
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
Projekt uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Pasłęk aneksu nr 1 do porozumienia z 
dnia 30.06.2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg 
wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Pasłęk. 

Pan Tomasz Raczkowski Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Olsztynie przedstawił ww. projekt uchwały. 

 
Ponieważ nie było pytań Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc poddała pod 

głosowanie ww. projekt uchwały. 
 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Pasłęk aneksu 

nr 1 do porozumienia z dnia 30.06.2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę niektórych zadań 
zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Pasłęk głosowało – 6 
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc przedstawiła pismo ws. Wytypowania członków 
komisji do pracy w komisjach organizacji pozarządowych 

  
Do Komisji rozwoju turystyki została wytypowana Radna Pani Jolanta Szulc, która 

wyraziła zgodę a pozostali członkowie poparli jej kandydaturę.  
 
 
5. Przyjęcie protokołu Nr 20/2016  z 17.10.2016 r. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zarządziła  głosowanie nad przyjęciem 
protokołu Nr 20/2016 z 17.10.2016 r. 

Za pozytywnym przyjęciem ww. protokołu  glosowało – 4 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymujących – 1. 

 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zamknęła  21 posiedzenie Komisji  
Strategii Rozwoju w dniu 24.11.2016 r. 
 
 
        Przewodniczący Komisji 
 
 
        Jolanta Szulc 
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Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska 

 


