
 

Protokół Nr 41/2018 

posiedzenia Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 14.06.2018 r.  

 

Miejsce posiedzenia: Sala nr 1, Starostwo Powiatowe w Mrągowie 

 

I. Otwarcie posiedzenia.   

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk stwierdzając quorum otworzył  

41. 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 przedstawiał  się następująco: 

 

I.  Otwarcie posiedzenia. 

II.  Przyjęcie porządku obrad. 

III. Informacja o aktualnym stanie zarybiania jezior oraz gospodarka rybacka  

w Województwie Warmińsko-Mazurskim, referują: 

1. Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie.  

2. dr inż. Czerwiński Tomasz -  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 

Sakowicza w Olsztynie. 

IV. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym: 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie 

dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin - przedsięwzięć inwestycyjnych 

w ramach konkursu pn.: "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego" w 2018 roku,  

 projektu uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-

Mazurskiego do stowarzyszenia o nazwie Federacja Europarc, 

 projektu uchwały w sprawie określenia Aktualizacji "Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż 

dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja 

spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN" 

określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie dróg wojewódzkich. 

V. Sprawy różne i wolne wnioski. 



VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

VII. Zwiedzanie Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie. 

VIII. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za możliwość odbycia posiedzenia Komisji  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie i poprosił Starostę Mrągowskiego,  

p. Antoniego Karasia o zabranie głosu. 

 

Starosta Mrągowski, p. Antoni Karaś korzystając z prezentacji multimedialnej  omówił 

powiat mrągowski, w tym m.in. walory turystyczne powiatu.  

Załącznik nr 3 
 

III. Informacja o aktualnym stanie zarybiania jezior oraz gospodarka rybacka  

w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 

 

Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław Sarnowski 

korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił m.in. informację o aktualnym stanie 

zarybiania jezior,  gospodarkę rybacką w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz omówił 

zadania realizowane z zakresu rybactwa przez Samorząd Województwa. Zapoznał zebranych 

m.in. z  obwodami rybackimi, obrębami hodowlanymi, obrębami ochronnymi, a także 

przedstawił wybrane inicjatywy Samorządu Województwa. 

 

Załącznik nr 4 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną informację, następnie 

poinformował, że Starosta Mrągowski, p. Antoni Karaś zaprosił na rejs statkiem po jeziorze 

Czos, po zwiedzeniu Gospodarstwa Rybackiego.  

 

Przewodniczący Komisji poprosił p. Tomasza Czerwińskiego z Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego o zabranie głosu.  

 

dr inż. Czerwiński Tomasz  z Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 

Sakowicza w Olsztynie podziękował za zaproszenie na posiedzenie i korzystając z prezentacji 

multimedialnej  omówił  m.in. odłowy rybackie z jezior z regionu Warmii i Mazur w 2017 roku, 

wydajność połowów rybackich, a także zarybianie jezior w regionie. W swojej prezentacji 

zwrócił również na problem związany z kłusownictwem. 

 

Załącznik nr 5 
 

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną informację i otworzył 

dyskusję, a następnie poprosił, p. Jacka Kozłowskiego, prof. UWM o zabranie głosu. 

 

dr hab. inż. Jacek Kozłowski, prof. UWM odniósł się m.in. do rozwiązań 

systemowych, które pozwolą na utrzymanie środowiska i  podkreślił, że bardzo ważne jest, aby 

powstawały oczyszczalnie ścieków, które mają wpływ na poprawę środowiska.  Podkreślił 

m.in., że niezbędne jest wsparcie ekonomiczne przy podejmowanych działaniach. Zwrócił 

uwagę, że samorządy bez wsparcia ze strony państwa nie są w stanie realizować projektów 

związanych z gospodarką rybacką.   

 



Prezes Zarządu Gospodarstwa Rybackiego w Szwaderkach, p. Mirosław 

Tymoszczuk przedstawił radnym zdjęcia z prowadzonej działalności Gospodarstwa 

Rybackiego w Szwaderkach. Omówił m.in.  prace jakie wykonywane są w Gospodarstwie  

w szczególności związane z zarybianiem.  

 

Załącznik nr 6 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za zapoznanie radnych z funkcjonowaniem 

Gospodarstwa Rybackiego w Szwaderkach. Następnie poprosił o zabranie głosu Dyrektora 

Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach p. Roberta Stabińskiego.  

 

Dyrektor Naczelny Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, p. Robert Stabiński 

podkreślił, że PZW ma takie same prawa  i obowiązki jak pozostali użytkownicy. Dodał, że 

kładą większy nacisk na to, żeby wody były atrakcyjne pod względem wędkarskim. Zwrócił 

uwagę m.in. na to, że niektóre  jeziora są wyłączone z obwodów rybackich. Nadmienił, że 

prowadzą badania, po to żeby stwierdzić, czy w obwodach rybackich , gdzie jest prowadzona 

gospodarka rybacka, prowadzone są odłowy  sprzętem rybackim i, czy różnią się od tych, gdzie 

tej gospodarki rybackiej nie ma, a są tylko odłowy wędkarskie. Podkreślił, że nie stwierdzono 

większych różnic,  poza tym, że w jeziorze,  gdzie nie prowadzono odłowów rybackich jest 

dużo więcej ryb karpiowatych. Powiedział m.in., że starają się redukować to pogłowie.   

 

Prezes Gospodarstwa Jeziorowego w Ełku, p.  Andrzej Abramczyk zwrócił  uwagę 

na problem dotyczący kormorana  czarnego. 

 

Głos zabrał Prezes Zarządu Gospodarstwa Rybackiego w Szwaderkach,  

p. Mirosław Tymoszczuk odniósł się do powyższej wypowiedzi i podkreślił, że ogromny 

problem jest z kormoranami i ich odstrzałem.  

 

Prezes Gospodarstwa Jeziorowego w Ełku, p.  Andrzej Abramczyk kontynuując 

swoją wypowiedź zwrócił uwagę na zagospodarowanie brzegów i potężną ilością nielegalnych 

budowli i pomostów. Dodał, że  w gminach brakuje m.in. opracowań, programów określających 

tę kwestię. Podkreślił m.in. , że potrzebne są programy gwarantujące wsparcie finansowe dla 

rozwoju gospodarki rybackiej, co będzie miało znaczny wpływ na liczbę turystów w regionie.  

 

Przewodniczący Komisji odniósł się do powyższych wypowiedzi  i powiedział, że 

zaczęły być sygnalizowane problemy związane z szeroko rozumianym rybołówstwem. 

Zaznaczył, że z jednym z problemów jest kwestia ekologii jezior w regionie i w związku z tym 

poprosił  Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdana Meinę o zabranie głosu  

w tej sprawie.  

 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska p. Bogdan Meina odniósł się m.in. do 

czystości jezior i jakości wody w akwenach.  Wyjaśnił, że Wojewódzka Inspekcja Ochrony 

Środowiska corocznie wydaje raport o stanie środowiska, gdzie znajduje się m.in. ocena jakości 

wód płynących i stojących. Dodał, że informacje dostępne są w wersji papierowej  

i elektronicznej. Podkreślił, że  Inspektorat nie ma możliwości kadrowych i finansowych  żeby 

wszystkie jeziora badać corocznie.   Wyjaśnił, że stan jezior jest zróżnicowany. Podkreślił, że 

konieczna jest m.in.  modernizacja oczyszczalni ścieków.  

 

 



Przewodniczący Komisji  odniósł się do powyższych wypowiedzi i zwrócił uwagę na 

problem, który pojawia się pomiędzy gospodarstwami rybackimi prowadzącymi racjonalną  

i systematyczną gospodarkę rybacką,  a kłusownikami. Przewodniczący Komisji poprosił  

o zabranie głosu p. Sylwię Jaskulską  i zapytał, czy do Urzędu Marszałkowskiego wpływają 

jakieś skargi i sygnały od środowisk wędkarskich. Dodał, że pojawiają się sygnały, że wędkarze 

wyjeżdżają do innych krajów.  

 

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska 
podziękowała za spotkanie i  podkreśliła, że temat jest niezwykle ważny, gdyż dotyczy m.in. 

mieszkańców, turystów, samorządów,  czy też grupy wędkarzy. Dodała, że należy wypracować 

wspólny cel, aby zachęcić turystów do regionu Warmii i Mazur. W nawiązaniu do pytania  

o skargi, odpowiedziała,  że spotykają się z tym problemem i podkreśliła, że rolą Samorządu 

jest m.in. łagodzenie sporów. Zwróciła uwagę na problem z kormoranami,  

z bobrami oraz na kwestię odszkodowań. Zapytała obecnych przedstawicieli z Gospodarstw 

Rybackich m.in. o to, czy sprzedają świeżą rybę, jaki  jest stan zatrudnienia w gospodarstwach 

rybackich oraz poprosiła o informację jak widzą rozwój rybactwa, wędkarstwa w regionie 

Warmii i Mazur  i czego oczekują od Samorządu Województwa.  

 

Przewodniczący Komisji powiedział m.in., że Komisja podejmowała wnioski 

skierowane do władz centralnych i jako Członkowie Komisji mogą również podjąć stanowisko 

w poruszanych kwestiach.  

  

Starosta Mrągowski, p. Antoni Karaś odniósł się m.in. do problemu związanego  

z kormoranami oraz kłusownictwem, a także zwrócił uwagę na kwestię zanieczyszczonych 

jezior.   

 

Dyrektor Naczelny Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, p. Robert 

Stabiński  odniósł się do kwestii wyjazdów wędkarzy do innych krajów i podkreślił, że 

wyjeżdżają z tego względu, że jest tam cisza i nikogo nie spotykają na wodach, co w regionie 

Warmii i Mazur jest niemożliwe. W nawiązaniu do pytania o kwestię ryb wyjaśnił, że ryby 

sprzedawane są na rynku lokalnym, m.in. smażalniom, czy też restauracjom. Przedstawił dane 

dotyczące m.in. powierzchni wód i dodał, że kiedyś było więcej rybaków.  

 

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska 
zapytała, dlaczego jest mniejsza liczba rybaków. 

 

Dyrektor Naczelny Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, p. Robert 

Stabiński  wyjaśnił, że spowodowane jest to m.in. zmniejszeniem intensywności połowów.  

Zwrócił uwagę m.in. na trwający konflikt miedzy wędkarzami, a rybakami.  

 

dr hab. inż. Jacek Kozłowski, prof. UWM  powiedział m.in., że powoływanie nowych 

organów kontrolnych nie pomoże, gdyż system  jest wdrożony poprzez Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyjaśnił, że z tego rozporządzenia wynika m.in., kto  

i w jaki sposób może zostać rybackim użytkownikiem wód. Podkreślił, że potrzebny jest system 

odpowiedzialności za środowisko wodne.   

 

 

 



dr inż. Czerwiński Tomasz  z Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 

Sakowicza w Olsztynie odniósł się do kwestii zatrudnienia i   zwrócił  uwagę m.in. na stan 

wód w kraju oraz problemy w rybactwie.   

 

p. Sławomir Gruchala z Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie podkreślił, że istotna 

jest rola Państwowej Straży Rybackiej. Zwrócił uwagę na potrzebę  zwiększenia liczby 

zatrudnienia w Państwowej Straży Rybackiej, a także zwiększenia nakładów finansowych na 

jej działalność.  

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wypracować wnioski z posiedzenia na 

podstawie zgłaszanych problemów i przekazać do odpowiednich instytucji, np. do Ministerstwa 

Rolnictwa.   

 

Prezes Gospodarstwa Jeziorowego w Ełku, p.  Andrzej Abramczyk zwrócił uwagę, 

że za rybactwo odpowiada Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nadmienił, 

że potrzebne jest opracowanie strategii dotyczącej kormoranów za co odpowiedzialny jest 

Minister Środowiska, a także wniosek do Wojewody o zagwarantowanie większych środków 

na Straż Rybacką. 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za sugestie  i poinformował, że Komisja 

wypracuje wnioski, które zostaną przekazane do odpowiednich instytucji.  

 

Prezes Gospodarstwa Jeziorowego w Ełku, p.  Andrzej Abramczyk podkreślił, że  

istotne jest zapisanie w dokumentach unijnych Rybactwa Śródlądowego, żeby móc pozyskiwać 

środki na działalność.  Nadmienił, że należy podkreślać fakt, że są również rybacy śródlądowi.  

 

Przewodniczący  Komisji podziękował wszystkim za dyskusję i przedstawienie sytuacji 

związanej z rybactwem.  

 

Radna Teresa Nowakowska podziękowała za ciekawe prezentacje i dodała, że dużo 

osób nie ma świadomości o istnieniu problemów, które związane się z gospodarką rybacką. 

Podkreśliła, że należy je zgłaszać do odpowiednich instytucji.  

 

IV. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie 

dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin - przedsięwzięć 

inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: "Małe Granty Sołeckie Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2018 roku 
 

Członek Zarządu, p. Sylwia Jaskulska powiedziała m.in., że Zarząd Województwa 

podjął uchwałę o wydatkowaniu środków w ramach  konkursu pn.: "Małe Granty Sołeckie 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Następnie  podkreśliła, że  środki, które 

były zagwarantowane w całości nie zostały wykorzystane i będzie ogłoszony dodatkowy nabór.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 



 

 projekt uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-

Mazurskiego do stowarzyszenia o nazwie Federacja Europarc 
 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
 projekt uchwały w sprawie określenia Aktualizacji "Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych 

wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, 

których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne  

w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych 

wskaźnikami LDWN i LN" określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. -  

w zakresie dróg wojewódzkich 
 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina powiedział m.in., że 

uchwała w marcu była przyjmowana przez Sejmik, a następnie została skierowana do 

konsultacji z  Sanepidem  i Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, których  opinie są 

pozytywne i uchwała ponownie została skierowana do Sejmiku w celu jej podjęcia.  

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

V.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie wniesiono.  

 

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 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

VII.  Zwiedzanie Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie. 

 

Kolejnym punktem wyjazdowego posiedzenia było zwiedzanie Gospodarstwa 

Rybackiego w Mrągowie. Pracownicy Gospodarstwa zapoznali Członków Komisji oraz 

zaproszonych gości z funkcjonowaniem  Zakładu i powiedzieli m.in. o hodowli ryb w stawach. 

Członkowie Komisji zwiedzili m.in. nowoczesne wylęgarnie ryb z których pozyskiwany jest 

materiał do zarybień jezior. Następnie Starosta Mrągowski zaprosił wszystkich na rejs statkiem 

po jeziorze Czos i powiedział zebranym m.in. o inwestycjach i imprezach, które mają miejsce 

w powiecie mrągowskim.   

 



 

VIII. 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 

 

 


