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Protokół Nr 36/2018 

z posiedzenia  

Komisji Strategii Rozwoju 

z dnia 18 czerwca 2018 r.  

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

 Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji 

Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając Członków Komisji oraz 

przybyłych gości. 

 

        Załącznik Nr 1, 2 

  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. Uwag nie zgłoszono. 

Porządek obrad został przyjęty pozytywnie jednogłośnie. 

            

1. Otwarcie posiedzenia; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII sesję Sejmiku w tym: 

a) projekt uchwały w sprawie informacji  o realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 

2017; 

b) projekt uchwały w sprawie informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017; 

c) projekt uchwały w sprawie informacji o działaniach ZDW na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

d) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wyników przeglądu zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w raporcie o stanie zagospodarowania 

przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz oceny realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

 4. Sprawy różne i wolne wnioski; 

  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

a) Protokół Nr 35/2018 r. z dn. 21.05.2018 r. 

        6. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII sesję Sejmiku: 

 

a) projekt uchwały w sprawie informacji  o realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2017; 

 

Przewodnicząca Komisji przekazała głos p. Emilowi Walendzikowi, p.o. Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, który na podstawie prezentacji multimedialnej 

omówił w/w materiał sesyjny. 

       Prezentacja multimedialna – Załącznik Nr 3 

 

Radny p. Paweł Szliwiński zwrócił się z pytaniem dotyczącym slajdu prezentacji 

przedstawiającego sytuację, gdzie poziom wydatkowania przewyższa poziom certyfikacji, zapytał, 
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czy ta sytuacja jest dopuszczalna, czy możemy wydawać środki większe od środków poddanych 

certyfikacji. 

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew 

Cieciuch  odpowiedział, że taka sytuacja jest normalna, gdyż środki certyfikuje się z miesięcznym 

poślizgiem.  

W przypadku, gdy np. w maju zatwierdzone zostały wnioski na 50 mln zł., dopiero do 20 czerwca 

jest przygotowywany wniosek do komisji o refundację tych 50 mln. Certyfikowanie odbywa się w 

cyklach miesięcznych, natomiast wydatkowanie jest bieżące. 

 Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem o slajd prezentacji dotyczący wypełnienia 

zasady N+3 stwierdzając, że wiele brakuje do realizacji celu, a zostało tylko pół roku, chociaż 

prognozy są bardzo obiecujące. Przewodnicząca Komisji zapytała jakie są przewidywania co do 

realizacji. 

 P.o. Zastępcy Dyrektora DPR odpowiedział, że największe wnioski o płatność wpływają pod 

koniec realizacji projektów, czyli te projekty, które będą się teraz kończyły będą przekładały się na 

najwyższe wnioski o płatność, co w konsekwencji będzie przekładało się na wyższe poziomy 

certyfikacji. Z analiz Departamentu Polityki Regionalnej wynika, że raczej nie ma zagrożeń w 

realizacji tych prognoz. 

 Dyrektor Departamentu EFRR dodał, że intensyfikacja płatności zawsze następuje w 4 

kwartale.  

 

 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przy 4 głosach za, 2 wstrzymujących się, głosów przeciwnych nie było. 

  

 

b) projekt uchwały w sprawie informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017; 

 

 

Przewodnicząca Komisji przekazała głos p. Emilowi Walendzikowi, p.o. Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej, który omówił w/w materiał sesyjny zwracając uwagę na fakt,  

że Kontrakt Terytorialny ma charakter umowy ramowej i nie stanowi prawnie wiążącego 

zobowiązania.  

Ponadto dodał, że jeśli chodzi o nasze województwo, to w Kontrakcie Terytorialnym 23 projekty  

były to projekty ze strony samorządowej, 26 – strony rządowej. Jeśli chodzi o przebieg realizacji tego 

Kontraktu, to  zarówno ze strony rządowej jak i samorządowej, realizacja projektów przebiega w 

podobnym tempie.  

 

Radna p. Bożenna Ulewicz zwróciła się z prośbą o przeczytanie wszystkich projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wraz ze stanem 

zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji. 

  
P.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej przeczytał materiał sesyjny 

zawierający w/w informacje. 

 

        Materiał sesyjny – Załącznik Nr 4 

 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przy 5 głosach za , 1 wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było. 

 

c) projekt uchwały w sprawie informacji o działaniach ZDW na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
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Przewodnicząca Komisji przekazała głos Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Olsztynie –  

p. Waldemarowi Królikowskiemu, który na podstawie prezentacji multimedialnej omówił w/w 

materiał sesyjny  

 

       Prezentacja multimedialna – Załącznik Nr 5  

 

Radny p. Paweł Szliwiński zwrócił się z pytaniem o drogę Nr 510. Radny powiedział, że 

rozpoczęły się tam prace remontowe, za co dziękuje. Radny zapytał czy są to docelowe prace, o 

których w tym roku wspomniał Dyrektor ZDW w Olsztynie, czy będą jeszcze inne dodatkowe prace. 

Dyrektor ZDW w Olsztynie odpowiedział, że środki finansowe są dość ograniczone, ale droga 

ta ma odpowiednią szerokość. Są drogi 4- metrowe w podobnym stanie, a o znacznie większym 

natężeniu.   

Podczas posiedzenia miejsce miała dyskusja członków komisji dotycząca ewentualnego projektu 

stanowiska Komisji Strategii Rozwoju dotyczącego zwiększenia środków na utrzymanie dróg  

w województwie, w wyniku której Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji – p. Wiktor 

Wójcik zobowiązał się do przygotowania projektu w/w stanowiska na sierpniowe posiedzenie 

Komisji Strategii. 

  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. 

 

 

d) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym zawartych w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz oceny realizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

 

 

Przewodnicząca Komisji przekazała głos Kierownikowi Filii W-M Biura Planowania 

Przestrzennego w Elblągu p. Andrzejowi Żywickiemu, który posługując się prezentacją 

multimedialną, zreferował w/w materiał sesyjny.  

 

           Prezentacja multimedialna –Załącznik Nr 6 

 

Radny p. Marek Szter poruszył problem Miejskich Obszarów Funkcjonalnych i 

współpracowania ze sobą gmin w tym zakresie.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. 

 

 

4. Sprawy różne i wolne wnioski; 

 

W związku  z brakiem spraw różnych Przewodnicząca Komisji przeszła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 
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a) Protokół Nr 35/2018 r. z dn.21.05. 2018 r. 

  Protokół został przyjęty pozytywnie jednogłośnie. 

 

 

 6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji - p. Jolanta Szulc podziękowała zebranym za udział  

w obradach. Następnie zakończyła 36. posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju w dniu 18.06.2018 r. 

 

 

   

         Przewodnicząca  Komisji   

 

 

         Jolanta Szulc 

Protokołowała: 

Karolina Nikiel 


