
Protokół Nr 19/2017 

z posiedzenia  

Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 

z 26 września 2017 r. 

 

Początek posiedzenia: 9:00  

Miejsce: Siedziba Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, sala 433. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył Przewodniczący komisji pan Sławomir 

Jezierski.  

 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/622/17 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie 

udzielenia gminom Województwa Warmińsko – Mazurskiego pomocy 

finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto  jednogłośnie. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

 

 O zreferowanie projektu uchwały poproszony został obecny na komisji 

przedstawiciel Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Pan Rafał Ostoja, 

który powiedział, iż Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 

21.07.2017 roku otrzymało pismo od Burmistrza Białej Piskiej, że ze względu na 

zmniejszenie dofinansowania działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez 

Państwową Straż Pożarną, gmina Biała Piska nie będzie w stanie zrealizować wcześniej 

zaplanowanych przedsięwzięć związanych z infrastrukturą strażacką i tym samym 

pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego nie będzie potrzebna. 

Natomiast chęć otrzymania wsparcia finansowego z budżetu województwa wyraził 

Burmistrz Pisza już w dniu 20.06.2017 r. Gmina Pisz zainteresowana jest zakupem 

pojazdu ratowniczo-gaśniczego za ok. 800 000 zł. z dofinansowaniem ze środków 

KSRG dla jednostki OSP w Liskach. Z treści nadesłanego pisma i przeprowadzonych 

rozmów można wywnioskować, że wyposażenie ww. jednostki OSP od dawna nie 

nadaje się do eksploatacji. Dlatego też, Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa 

Publicznego uważa za zasadne udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 50 000 zł. 

na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Liski (Gmina Pisz). 

 Przewodniczący Komisji, pan Sławomir Jezierski zapytał dlaczego nie odbyło się to 

w ramach konkursu, dlaczego te pieniądze nie trafią do gmin które ubiegały się w 
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poprzednim konkursie o dotacje oraz czy informacja o dofinansowaniu była 

upubliczniona. 

 Przedstawiciel Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego odpowiadając 

powiedział, że informacja była upubliczniona na Biuletynie Informacji Publicznej. W 

związku z pismem od Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej PSP oraz 

Burmistrza Pisza oraz biorąc pod uwagę fakt, iż pieniądze przeznaczone zostaną na 

dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Biuro ds. Obronnych i 

Bezpieczeństwa Publicznego uważa za zasadne udzielenia wsparcia finansowego dla 

jednostki OSP Liski (Gmina Pisz). 

 Członek Komisji Pan Edward Adamczyk, również uznał za zasadne udzielenie 

pomocy finansowej ww. jednostce OSP, dodając, iż samochody ratowniczo-gaśnicze 

będące na wyposażeniu OSP są podstawowym narzędziem pracy tej jednostki i znacznie 

podnoszą jej zdolności ratownicze. Dodał, że jego zdaniem Komisja powinna 

zagłosować pozytywnie nad projektem uchwały. 

 Po krótkiej dyskusji Członkowie Komisji projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie, 

jednogłośnie. 

 

 

 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

Nie zgłoszono. 

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący komisji Sławomir Jezierski  zakończył posiedzenie komisji (godz.09:20).

                                                                                        

                                                                              Przewodniczący Komisji 

          

                                                                                     Sławomir Jezierski 

 

Protokół sporządził: Maciej Zasada 


