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Protokół Nr 20/2016 
posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 
z 17 października 2016 r.  
godz. 10.00 
sala 433 
 
 
 
1. Otwarcie posiedzenia.  
 

Stwierdzając quorum Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter otworzył kolejne 
posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego 
witając członków komisji oraz zaproszonych gości . Załącznik Nr 1,2. 

 
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia. 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Sejmiku w tym:  

 Rozpatrzenie informacji o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury  
w Szymanach; 

 Rozpatrzenie informacji pn. „Informacja  o działaniach ZDW w Olsztynie  
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”; 

 Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości  
w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy 
Miłakowo, 

 Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości  
w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy 
Mrągowo, 

 Rozpatrzenie informacji o ruchu turystycznym w Województwie Warmińsko-
Mazurskim w 2015 roku. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Przyjęcie protokołu nr 17/2016 i 19/2016  z poprzednich posiedzeń komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.  
 
3. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Sejmiku. 
 
Rozpatrzenie informacji o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury  
w Szymanach. 
 

Pan Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji 
korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o funkcjonowaniu Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. 
 

Radna Bernadeta Hordejuk zapytała jakie środki i inwestycje planowane są na 
przyszły rok oraz poprosiła o informacje na temat rozliczenia całej inwestycji.  
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Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 
między innymi, że wsparcie finansowe występuje tylko w formie dokapitalizowania. 
Nadmienił, że właścicielem udziałów w 100% jest Samorząd Województwa. Środki 
przeznaczone były m.in.  na bieżące funkcjonowanie Portu, jak również na dodatkowe 
inwestycje, zakupy, które były potrzebne po uruchomieniu Portu i po Certyfikacji. Podkreślił, 
że kolejne inwestycje związane są m.in. z żądaniami przewoźników. Jeśli chodzi o plany na 
przyszły rok to Spółkę przedstawiła Radzie Nadzorczej plan, który został złożony do 
Skarbnika. Plan na przyszły rok, który przedłożyła Spółka mieści się w granicach około  
16 mln zł. Dyrektor dodał, że rozliczenie projektu miało miejsce do 31 grudnia 2015 roku  
i wszystkie faktury zostały opłacone. Podkreślił, że projekt został rozliczony, a  jeśli chodzi  
o część finansową cały czas prowadzone są czynności kontrolne. Pojawiają się również 
rekomendacje i Department Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który  działa  
w imieniu Instytucji Zarządzającej jest na etapie udzielania odpowiedzi. Rekomendacje 
dotyczyły m.in. korekt finansowych, które dotyczyły szkoleń, gdzie stwierdzono 
nieprawidłowości. Miała wziąć udział większa liczba osób w szkoleniach, a wzięło mniej 
osób udział i z tego tytułu niezbędna będzie korekta finansowa. Kolejnym z pytań jest prośba 
o informację, czy był to mały, czy duży projekt, czy powyżej 50 milionów euro, czy poniżej. 
Dodał, że odnoszą się do tych pytań. Dyrektor powiedział, że na etapie planowania i składania 
studium wykonalności jak i biznesplanu, był to mały projekt. Podkreślił, że nie ma żadnych 
zagrożeń jeśli chodzi  o rozliczenie projektu, a ostateczna certyfikacja będzie  
15 listopada br.  

Radna Bożenna Ulewicz zapytała, jakie kierunki lotów będą w najbliższych 
miesiącach, czy do Wrocławia będą jeszcze loty oraz jakie kierunki lotów będą dostępne od  
1 listopada br.? 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik  
w nawiązaniu do zadanych pytań odpowiedział, że  loty do Wrocławia będą  do  
28 października. Nadmienił, że w lotnictwie wyróżnia się sezon letni, który trwa od kwietnia 
do 28 października i sezon zimowy. Przewoźnicy przygotowują nową siatkę połączeń na 
sezon zimowy. Dodał, że zauważalny jest spadek liczby  pasażerów jeśli chodzi o Wrocław, 
czy Berlin. Od 1 listopada zostanie uruchomione połączenie do Londynu, na które została 
podpisana umowa na czas nieokreślony. Wizz Air zaproponował również nowe połączenie do 
Oslo od 20 maja.  

Radny Marek Szter zapytał m.in. o to, czy planowane są  loty czarterowe oraz, czy są 
szanse na pojawienie się  nowych kierunków lotów np. do Dortmundu?  

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik  
w nawiązaniu do pytań radnego powiedział, że jeśli chodzi o czartery, to są przygotowani na 
ich odbiór i wysyłanie w świat, ale czartery są to sprawy m.in. operatorów linii i biur podróży. 
Dodał, że np. firma ITAKA przeprowadza badania. Jeśli chodzi o nowe kierunki lotów to 
podkreślił, że  decydują o tym przewoźnicy, a nie Samorząd Województwa.        

Radny p. Paweł Szliwiński zapytał m.in. o to, czy Port Lotniczy dąży do tego, żeby 
ustabilizować ofertę lotów? Podkreślił, że rynek lubi stabilizację  
i pasażerowie mogą się w końcu pogubić,  jaki kierunek w danym miesiącu jest aktualny. 
Zapytał, czy będzie przygotowana stała oferta szczególnie w kierunku niemieckim,  która 
byłaby jednolita i czytelna dla pasażera? 

 
Dyrektor Infrastruktury i Geodezji p. Wiktor Wójcik wyjaśnił między innymi, że 

rynek inaczej funkcjonuje jeśli chodzi o połączenia lotnicze. Dodał, iż w tej chwili szukają 
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najtańszego połączenia. Podkreślił, że ważne jest ustabilizowanie rynku i mogą sobie na to 
pozwolić  porty, które mają już długoletnie doświadczenie i umowy na czas nieokreślony.  
Dyrektor powiedział między innymi, że  na tym etapie to przewoźnik jest decydentem i on 
decyduje o której godzinie on przyleci do danego portu. 

 
Radna Bożenna Ulewicz  zapytała, jakie przychody zakładane są na przyszły rok? 
 
Dyrektor Infrastruktury i Geodezji p. Wiktor Wójcik odpowiedział, że przychody 

planowane są na poziomie 6 do 8 mln zł, ale zależy to od ilości  podpisanych umów. 
 
Radny Marek Szter powiedział między innymi, że z przedstawionych informacji 

wynika, że zakładane jest podwojenie liczby pasażerów oraz przewiduje się wzrost kosztów 
utrzymania Lotniska.  
 

Ponieważ nie było więcej pytań Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter poddał 
pod głosowanie informację o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury  
w Szymanach. Za pozytywnym przyjęciem informacji radni głosowali jednogłośnie. 

 
 Rozpatrzenie informacji pn. „Informacja  o działaniach ZDW w Olsztynie  

na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 
 
 Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie p. Waldemar Królikowski 
korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację pn. „Informacja   
o działaniach ZDW w Olsztynie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 
 

Radna p. Bożenna Ulewicz powiedziała między innymi, iż jest częstym 
użytkownikiem drogi krajowej nr 53. Podkreśliła, iż znaczna częstotliwość wypadków ma 
miejsce na łuku nad Jeziorem Skanda, gdzie kierowcy jadą z dużą prędkością nie patrząc na 
znaki. Drugie takie miejsce jest przy Trękusku, wyjazd z lasu, jest to prosty odcinek drogi  
i nie ma dnia, żeby nie było tam wypadku. Radna podkreśliła, że  należy znaleźć jakieś 
metody docierania do ludzi ponieważ nadmierny pośpiech, nadmierna prędkość  
i bezmyślność, to są podstawowe i główne błędy popełnianie przez użytkowników dróg.  

Następnie Pani Radna wróciła do tematu, który omawiany był na poprzednim 
posiedzeniu dotyczący bezpieczeństwa drogowego w  miejscowości  Kunik, gm. Dobre 
Miasto. Przypomniała, że  powstał tam nowy chodnik, ale brakuje oświetlenia, co ma wpływ 
na bezpieczeństwo mieszkańców. Poprosiła o informację na piśmie  
w sprawie braku oświetlenia  oraz zapytała , czy są już jakieś uzgodnienia z gminą Dobre 
Miasto w tym zakresie. 
 

Dyrektor p. Waldemar Królikowski odpowiedział, iż oświetlenie jest zadaniem 
własnym gminy. Podkreślił, że chodnik w Kuniku został zrobiony wspólnie z urzędem gminy 
w Dobrym Mieście. Pan Dyrektor zobowiązał się,  iż udzieli odpowiedzi Pani radnej na 
piśmie. 

 
Radny Paweł Szliwiński dodał, że głównie chodzi o oświetlenie przejścia dla 

pieszych.  
 

Ponieważ nie było więcej pytań Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter poddał 
pod głosowanie ww. informację.  
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Za pozytywnym przyjęciem informacji pn. „Informacja  o działaniach ZDW  
w Olsztynie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” głosowało – 6 radnych,  
przeciw – 0, wstrzymało się - 0. 
 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości  
w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy 
Miłakowo. 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie p. Waldemar Królikowski 

przedstawił ww. projekt uchwały.  
 
Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter poddał pod 

głosowanie ww. projekt uchwały.  
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 
Gminy Miłakowo głosowało – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się  - 0. 
 
 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości  
w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 
Gminy Mrągowo. 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie p. Waldemar Królikowski 

przedstawił ww. projekt uchwały. 
 
Ponieważ nie było pytań Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter poddał pod 

głosowanie ww. projekt uchwały.  
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 
Gminy Mrągowo głosowało – 6 radnych, wstrzymujących – 0, przeciw - 0. 
 

 Rozpatrzenie informacji o ruchu turystycznym w Województwie Warmińsko-
Mazurskim w 2015 roku. 

 
Pani Anna Jaroszuk Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki korzystając  

z prezentacji multimedialnej  przedstawiła ww. informację.  
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter zwrócił uwagę, iż brakuje miernika 
ilości turystów. Powiedział między innymi, że jest bardzo dużo turystów szczególnie  

w okresie wakacyjnym i są oni nie do policzenia. Dodał, iż ma nadzieję, że tendencja, że 
turystów jest więcej jest prawdziwa.    

 
Radny p. Paweł Szliwiński zapytał m.in. o projekt dotyczący inwentaryzacji 

gospodarstw agroturystycznych w województwie, czy ten program został zakończony oraz, 
czy obiekty zostały policzone, zinwentaryzowane ? Pan Radny podziękował również Pani 
Dyrektor za dobrze opracowywane materiały i za dobrą współpracę  
z departamentem. 

 
Pani Anna Jaroszuk Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki odpowiedziała, iż 

projekt został wpisany do współpracy z organizacjami pozarządowymi jako działanie. 



5 
 

Dodała, że cykl został rozpoczęty natomiast w ramach tego programu nie będzie się liczyło 
wszystkich tylko te, które są gotowe do certyfikowania. Podkreśliła, iż program nie jest 
jeszcze zakończony. 

 
Radna p. Bernadeta Hordejuk przyłączyła się do podziękowań przedmówcy  

i  podziękowała również za profesjonalizm  przygotowywanych materiałów przez 
pracowników Departamentu.   

 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter zapytał, czy jest szansa na wspólne 

działania podejmowane przez Departamentu Turystyki i dla Departamentu Infrastruktury i 
Geodezji na rzecz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury? 

 
Pani Anna Jaroszuk Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki  w nawiązaniu do 

pytania radnego powiedziała między innymi, że mają szereg wizyt studyjnych. Na przyszły 
rok również zaplanowali wizyty studyjne, które będą przyciągały operatorów  
i dziennikarzy z tych rynków na które są loty. Dodała, że  zaplanowali we własnych 
działaniach stworzenie takich materiałów, które  mogłyby być przydatne dla turysty. 
Podkreśliła, że Turysta potrzebuje informacji praktycznej. Jeżeli ustabilizowałyby się kierunki 
lotów to jest szansa, żeby  wspólnie pracować nad promocją oferty. Na razie promują bardziej 
wizerunkowo, że jest lotnisko i jego bieżące oferty lotniskowe. Pani Dyrektor dodała również, 
że Regionalna Organizacja Turystyczna wdraża taki program „Samolotem na Mazury”, to są 
wycieczki,  czyli odbieranie turysty z lotniska, transfer i odwożenie do szkół po takim 
pobycie. Pani Dyrektor wyjaśniła, że istotne jest ustabilizowanie ruchu, gdyż promocja musi 
opierać się o pełną stabilizację w lotach. 

 
Radny p. Paweł Szliwiński zapytał, czy były podejmowane jakieś tematy dotyczące 

budowy w województwie jakiegoś dużego lunaparku?  Dodał, że w Polsce było kilka takich 
lokalizacji i potem upadły. Zapytał, czy nie warto byłoby ściągnąć inwestora, który 
wybudowałby taki lunapark? 
 

Pani Anna Jaroszuk Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki odpowiedziała, iż w 
Departamencie Turystyki nie mieli takiego tematu. Powiedziała między innymi, że jeśli 
pojawią się jakieś informacje na ten temat, to wówczas przekaże je na komisji, ale obecnie nie 
podejmowali takiego tematu.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter powiedział mi.n., iż temat, który podjął 

Radny p. Szliwiński jest ciekawy. Zdaniem radnego mogłoby to mieć wpływ na wzrost liczby 
pasażerów lotniska.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter zarządził głosowanie.  

Za pozytywnym przyjęciem informacji o ruchu turystycznym w Województwie Warmińsko-
Mazurskim w 2015 roku głosowało – 6 radnych, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. 

 
4.Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 Nie wniesiono. 
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5. Przyjęcie protokołu nr 17/2016 i 19/2016  z poprzednich posiedzeń komisji. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter zarządził  głosowanie nad przyjęciem 
protokołu nr 17/2016 i 19/2016.  

 
Za pozytywnym przyjęciem ww. protokołów  radni głosowali jednogłośnie.  

Członkowie Komisji podjęli temat w sprawie zmiany formy sporządzania protokołu.  
 

6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter zamknął  20 posiedzenie komisji  
w dniu 17.10.2016 r. 
 
 
        Wiceprzewodniczący Komisji 
 
 
        Marek Szter 
 
Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska 

 


