
 
Protokół Nr 13/2016 
z posiedzenia  
Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 
z 22 września 2016 r. 
 
Początek posiedzenia: 11:00  
Miejsce: Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu ul. Skrzydlata 
1. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 
Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się w Żuławskim 
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu ul. Skrzydlata 1. Posiedzenie 
otworzył Przewodniczący komisji pan Sławomir Jezierski.  
 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Ocena zagrożenia przeciwpowodziowego: 
 Stan ewidencyjny urządzeń melioracyjnych 
 Melioracje i ochrona przeciwpowodziowa 
 Ocena urządzeń melioracyjnych i osłony przeciwpowodziowej 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 
5. Zamknięcie posiedzenia 

 
Po przeczytaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji poprosi o przyjęcie 
porządku posiedzenia. Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto  
jednogłośnie.  
 

3. Ocena zagrożenia przeciwpowodziowego. 
 

Głos w tym punkcie zabrał dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Elblągu pan Cezary Terech, który w postaci prezentacji mulimedialnej 
przedstawił m.in. informacje związane z historią działań przeciwpowodziowych na 
zarządzanym Żuławach i Powiślu,  stan ewidencyjny urządzeń melioracyjnych oraz 
zapoznał członków komisji z oceną urządzeń melioracyjnych i osłony 
przeciwpowodziowej. Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 
poruszyła również temat zagrożenia spowodowanego przez działalność bobrów oraz 
gruntów zagrożonych podtopieniem. Następnie komisja udała się m.in. do magazynów 
oraz przepompowni na Żuławach Elbląskich, gdzie zapoznała się z jej funkcjonowaniem.   

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu od 1 stycznia 2003 roku 
funkcjonuje jako jednostka budżetowa podporządkowana zarządowi województwa. 
Swoim działaniem obejmuje miasto Elbląg oraz powiaty elbląski i braniewski. 
Szczególne miejsce na tym obszarze stanowią Żuławy Elbląskie, na terenie których leży 
Kępniewo. Żuławy Elbląskie to prawie 33 tys. hektarów terenów zmeliorowanych i 
odwadnianych, 342 km naturalnych cieków wodnych i aż 404 km kanałów (dla 
porównania – w powiecie braniewskim jest 28 km kanałów), 361 km wałów 
przeciwpowodziowych (w powiecie braniewskim – 35 km), 56 stacji pomp (w powiecie 
braniewskim – 5). 
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4. Sprawy różne i wolne wnioski 
 
Nie zgłoszono. 

 
 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Jezierski  zakończył posiedzenie komisji 
(godz.14:10).         
                                                                                
 
                                                                             Przewodniczący Komisji 
          
                                                                                     Sławomir Jezierski 
 
 
Protokół sporządził: Maciej Zasada 


