
 

Protokół Nr 40/2018 

posiedzenia Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 23.05.2018 r.  

 

Miejsce posiedzenia: Sala nr 2, Rektorat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie. 

 

I. Otwarcie posiedzenia.   

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk stwierdzając quorum otworzył  

40. posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie przywitał 

Członków Komisji oraz przybyłych gości. 

          Załącznik nr 1,2  

II. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali porządek 

posiedzenia i zapytał, czy są uwagi. W związku z brakiem uwag, zarządził głosowanie. 

Porządek obrad komisji przyjęto jednogłośnie. 

Porządek posiedzenia kształtował się następująco: 

 

I. Otwarcie posiedzenia. 

II. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

III. Informacja na temat działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie na niżej wymienionych wydziałach – analiza obecnej sytuacji, 

perspektywy funkcjonowania, plany oraz oferta edukacyjna – referują: 

1. prof. dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski - Prorektor ds. kształcenia 

 i studentów, I zastępca Rektora. 

2. prof. dr hab. inż. Ewa Paturej,– Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku. 

3. prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – Dziekan Wydziału Nauk  

o Żywności. 

4. prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk -  Dziekan Wydziału Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa.  

IV. Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Karolewie – referuje: Dyrektor Jan Mickiewicz. 

V.  Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Dobrocinie – referuje: Andrzej Dzieliński. 

VI. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym: 

 projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Pana S.S. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

Uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie "Podziału Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na obwody łowieckie",  

 projektu uchwały w sprawie wezwań Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez spółkę APEH Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  do 

usunięcia naruszenia prawa dotyczącego utworzenia obwodów łowieckich  



o numerach 134, 209, 238 i 344 na mocy Uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r.  

w sprawie "Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody 

łowieckie". 

VII. Sprawy różne i wolne wnioski. 

VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 IX. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji podziękował p. Andrzejowi Przyborowskiemu za możliwość 

odbycia posiedzenia Komisji w siedzibie Rektoratu i poprosił Prorektora o zabranie głosu.  

 

 

III. Informacja na temat działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie na niżej wymienionych wydziałach – analiza obecnej sytuacji, perspektywy 

funkcjonowania, plany oraz oferta edukacyjna. 

 

Prorektor ds. kształcenia i studentów, I zastępca Rektora, prof. dr hab. Jerzy 

Andrzej Przyborowski wyjaśnił, że w posiedzeniu nie mogła uczestniczyć p. Małgorzata 

Darewicz Dziekan Wydziału Nauk o Żywności ze względu na wcześniej zaplanowany wyjazd 

służbowy. Podziękował za zaproszenie na posiedzenie Komisji i możliwość zaprezentowania 

oferty kształcenia. Następnie korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację 

na temat rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Omówił również stan 

zatrudnienia, liczbę studentów oraz przedstawił m.in.  ofertę edukacyjną.  

Załącznik nr 3 

 

Prorektor ds. kształcenia i studentów, I zastępca Rektora, prof. dr hab. Jerzy 

Andrzej Przyborowski przeprosił, że nie będzie mógł uczestniczyć do końca w posiedzeniu 

ze względu na spotkanie służbowe.  

 

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną informację i poprosił p. Ewę 

Paturej – Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku o zabranie głosu.  

 

Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku,  prof. dr hab. inż. Ewa Paturej korzystając  

z prezentacji multimedialnej zaprezentowała historię oraz strukturę wydziału. Następnie 

omówiła m.in. ofertę kształcenia, bazę naukowo-dydaktyczną oraz osiągnięcia naukowe  

i twórcze na Wydziale Nauk o Środowisku.  

 

Załącznik nr 4 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną informację i poprosił  

p. Krzysztofa Bryl – Prodziekana ds. nauki na Wydziale Nauk o Żywności o zabranie głosu.  

 

 

Prodziekan ds. nauki na Wydziale Nauk o Żywności dr hab. Krzysztof Bryl, prof. 

UWM  w zastępstwie Pani Dziekan Wydziału Nauk  Żywności, prof. dr hab. inż. Małgorzaty 

Darewicz w formie prezentacji multimedialnej zapoznał zebranych ze strukturą wydziału oraz 

kierunkami studiów na  Wydziale Nauk o Żywności 

 

Załącznik nr 5 

 



Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną informację i poprosił  

p. Krzysztofa Młynarczyk – Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  

o zabranie głosu.  

 

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr hab. Krzysztof 

Młynarczyk  korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił m.in.  historię wydziału oraz 

omówił kierunki studiów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Omówił 

strategiczne wydziałowe kierunki badawcze, w tym m.in. projekty międzynarodowe, badania 

naukowe, projekty w trakcie realizacji oraz mocne i słabe strony wydziału. 

 

Załącznik nr 6 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną informację i poprosił 

przedstawicieli Szkół Rolniczych o zabranie głosu. 

 

 

IV. Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Karolewie. 

 

Kierownik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie,  

p.  Zbigniew Bodnar w zastępstwie Dyrektora Jana Mickiewicza korzystając z prezentacji 

multimedialnej  przedstawił m.in. ofertę kształcenia, obiekty szkolne oraz sprzęt rolniczy 

będący w zasobach szkoły.  

Załącznik nr 7 

V.  Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Dobrocinie. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, p.  Andrzej 

Dzieliński zaprezentował film promujący Szkołę oraz w formie prezentacji multimedialnej 

zapoznał zebranych m.in.  z kierunkami kształcenia oraz omówił projekty unijne realizowane 

przez Szkołę.  

Załącznik nr 8 

Przewodniczący Komisji podziękował m.in. zebranym za bardzo interesujące 

prezentacje i zapoznanie Członków Komisji z bieżącą sytuacją w edukacji związanej  

z rolnictwem. 

 Członek Zarządu, p. Sylwia Jaskulska podziękowała za możliwość odbycia 

posiedzenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Dodała, że cieszy się z owocnej 

współpracy i nadmieniła, że baza dydaktyczna oraz naukowa powoduje, że realizowane 

projekty widoczne są w Europie, tak jak np. zrealizowany Masterplan dla regionu Wielkich 

Jezior Mazurskich. Podkreśliła, że jest coraz więcej turystów oraz powstają m.in. bazy 

hotelarskie. Podziękowała również za współpracę przy tworzeniu planu gospodarki odpadami. 

Podkreśliła, że edukacja jest bardzo ważna, a oferta kształcenia jest bardzo bogata. 

Podziękowała w imieniu Zarządu Województwa oraz Członków Komisji za współpracę  

i przedstawione informacje.  

Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku,  prof. dr hab. inż. Ewa Paturej podziękowała 

m.in. za możliwość zaprezentowania radnym oferty kształcenia. W nawiązaniu do wypowiedzi 



p. Sylwii Jaskulskiej dodała, że kilka osób z Wydziału Nauk o Środowisku brało udział 

 w pracach przy opracowywaniu planu gospodarki odpadami. Dodała, że jest pod wrażeniem 

kształcenia i sposobu kształcenia w Szkołach Rolniczych, które zostały zaprezentowane przez 

przedstawicieli Szkół. Zachęcała do namawiania absolwentów szkół średnich do składania 

dokumentów na studia.   

 

Radna Teresa Nowakowska powiedziała, że na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 

w Olsztynie zauważalny jest postęp. Dodała, że jest pod wrażeniem jak Uniwersytet rozwinął 

się na przestrzeni lat. Dodała, że kształcenie w kierunku rolniczym jest bardzo ważne dla 

rozwoju regionu i należy o nie dbać. Pogratulowała działalności i życzyła dalszych sukcesów.   

 

 

VI. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 

 projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Pana S.S. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

Uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie "Podziału Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na obwody łowieckie" 
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał ww. 

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

 projekt uchwały w sprawie wezwań Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez spółkę APEH Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  do 

usunięcia naruszenia prawa dotyczącego utworzenia obwodów łowieckich  

o numerach 134, 209, 238 i 344 na mocy Uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r.  

w sprawie "Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody 

łowieckie" 
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał ww. 

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

V.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie zgodnie z przyjętym 

planem pracy Komisji odbędzie się w Mrągowie i tematem posiedzenia będzie informacja 

 o aktualnym stanie zarybiania jezior oraz informacja na temat gospodarki rybackiej  

w Województwie Warmińsko-Mazurskim.  

Członkowie Komisji wyrazili zgodę na wyjazdowe posiedzenie. 

 

 

 



VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zapytał, czy są uwagi  

do przedstawionego protokołu. Ponieważ nie wniesiono uwag zarządził głosowanie.  

Za pozytywnym przyjęciem protokołu głosowało 6 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

VII. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu, a następnie zamknął  posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji   

                                                                             Marcin Piwowarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Sylwia Wiśniewska 

 

 


