
Protokół Nr 25/2018 

z posiedzenia  

Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 

z 22 maja 2018 r. 

 

Początek posiedzenia: 14:00  

Miejsce: Siedziba Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pokój 424. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył Przewodniczący Komisji Pan Sławomir 

Jezierski, witając wszystkich zaproszonych gości.  Na posiedzeniu obecnych było 4 członków 

Komisji. 

 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

• projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w roku 2017, 

• projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji  

w roku 2017 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2016-2021, 

• projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto  jednogłośnie. 
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3. Zaopiniowanie materiałów  

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w roku 2017 oraz program współpracy Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021. Temat omówiła Pani 

Joanna Glezman, kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego. Pani Joanna 

Glezman powiedziała, iż na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 

nie później niż o dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Następnie za 

pomocą prezentacji multimedialnej omówiła Programu współpracy Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 oraz 

na lata 2016-2021.  

Po wysłuchaniu członkowie komisji projekty uchwał zaopiniowali pozytywnie. 

 

Projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. Temat zreferował Pan Janusz Wiśniewski z Biura ds. Obronnych  

i Bezpieczeństwa Publicznego informując m.in. iż Samorząd Województwa w oparciu o 

Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 

roku 2025 oraz w ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w regionie z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, wspiera gminy z woj. w – m poprzez przekazywanie dotacji 

celowych na dofinansowanie infrastruktury strażackiej z działów: 

- zakup samochodów; 

- zakup sprzętu ratowniczego; 

- budowa, rozbudowa, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Dzięki przekazywanym dotacjom celowym na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP 

na Warmii i Mazurach gminy są w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 

mieszkańcom i gościom naszego regionu. Szczególna uwaga poświęcana jest miejscom, gdzie 
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niezbędna jest pomoc finansowa bez której zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie 

byłyby możliwe do zrealizowania. 

Po krótkiej dyskusji, radni projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

Nie zgłoszono. 

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący komisji Sławomir Jezierski zakończył posiedzenie komisji (godz.15:02).

                                                                                        

                                                                                Przewodniczący Komisji 

          

                                                                                     Sławomir Jezierski 

Protokół sporządził: Maciej Zasada 


