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Protokół Nr 14/17 
z posiedzenia  
Komisji Współpracy Międzynarodowej  
z dnia 24 października 2017 r. 
 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia 
 

Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej, p. Zbigniew Pietrzak, otworzył 14. 
posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego V 
kadencji witając członków Komisji oraz zaproszonych gości. 

 
                    (listy obecności – zał. Nr 1,2) 

  
   2. Zatwierdzenie porządku obrad 

 
 

1. Otwarcie posiedzenia; 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia; 
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy  
o współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim 
(Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Perugia (Republika Włoska);  

 projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu porozumienia o współpracy pomiędzy 
Województwem Warmińsko-Mazurskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Umbria 
(Republika Włoska). 

4. Sprawy różne; 
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji; 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Porządek obrad przyjęto 
pozytywnie jednogłośnie. 
 
 

7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 
 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy  

o współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim 
(Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Perugia (Republika Włoska);  

 
 projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu porozumienia o współpracy pomiędzy 

Województwem Warmińsko-Mazurskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Umbria 
(Republika Włoska). 

 
 Przewodniczący Komisji przekazał głos Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej- p. Anecie Brzyskiej, która omówiła w/w materiały sesyjne odnosząc się do informacji, 
że Prowincja Perugia jest jedną z prowincji wchodzących w skład Regionu Umbria, stąd propozycja, aby 
współpracę przenieść na poziom regionalny. Umowa rozwiązana zostanie w wyniku utraty kompetencji 
przez Prowincję Perugii, które były podstawą współpracy z naszym województwem. Współpraca będzie 
kontynuowana, a kontakty nie zostaną utracone, przeniesione zostaną na poziom regionalny. Współpraca 
kontynuowana będzie w zakresie polityki społecznej, ekonomii społecznej jak również sektora rolno-
spożywczy. 
 W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji postawił wniosek o zaopiniowanie 
materiałów sesyjnych. 
 Projekty uchwał zaopiniowane zostały pozytywnie jednogłośnie. 
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8. Sprawy różne 

 
W związku z brakiem spraw różnych Przewodniczący Komisji przeszedł do omawiania 

następnego punktu porządku obrad. 
 
 

9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji; 
 
 Protokół Nr 13/17 z dn. 26 września 2017 r. został przyjęty pozytywnie jednogłośnie. 
  

 
   8.   Zakończenie posiedzenia 

 
      Przewodniczący Komisji WM zakończył posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dn. 24.10.2017 r. 
 
 

 
       Przewodniczący Komisji 
 
       Zbigniew Pietrzak 
 
 
Protokołowała  
 
Karolina Nikiel 


