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Protokół Nr 34/2017  
posiedzenia Komisji 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 24.10.2017 r.  
 
 
1. Otwarcie posiedzenia.   
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński stwierdzając quorum 
otworzył 34 posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.     
          Załącznik nr 1,2  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie materiałów na XXXI Sejmiku w tym: 

 projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej województwa 
warmińsko -mazurskiego działającej pod nazwą Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie,  

 projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej województwa 
warmińsko -mazurskiego działającej pod nazwą Żuławski Zarząd Melioracji 
 i Urządzeń Wodnych w Elblągu, 

 projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego przez Panią J. L. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 
uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na obwody łowieckie”, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na realizację zadań własnych gminom – przedsięwzięć 
inwestycyjnych w ramach konkursu pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2017 roku. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Przyjęcie protokołu Nr 32/2017 z 26.09.2017 r. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zapytał, czy są uwagi do 
przedstawionego porządku obrad. Ponieważ nie wniesiono uwag zarządził 
głosowanie. Porządek obrad komisji przyjęło jednogłośnie. 

 
3.  Zaopiniowanie materiałów na XXXI Sejmiku w tym: 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej 
województwa warmińsko - mazurskiego działającej pod nazwą Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. 
 
 Pani Alicja Bojarska Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa przedstawiła ww. projekt uchwały. 



2 
 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad 
podjęciem uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej województwa 
warmińsko - mazurskiego działającej pod nazwą Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie. Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało – 
5 radnych, przeciwnych głosów nie było, nikt się nie wstrzymał. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej 
województwa warmińsko -mazurskiego działającej pod nazwą Żuławski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. 
 
Pani Alicja Bojarska Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa przedstawiła ww. projekt uchwały. 
 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad 
podjęciem uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej województwa 
warmińsko - mazurskiego działającej pod nazwą Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Elblągu. Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało – 5 
radnych, przeciwnych głosów nie było, nikt się nie wstrzymał. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego przez Panią J. L. do usunięcia naruszenia prawa 
dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”. 
 
Pan Bogdan Meina Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska przedstawił 
ww. projekt uchwały.  
 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem 
uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez 
Panią J. L. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały  
Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 
2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody 
łowieckie”. 

Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało – 5 radnych, 
przeciwnych głosów nie było, nikt się nie wstrzymał. 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminom – 
przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn. „Małe Granty Sołeckie 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2017 roku. 
 
Pani Alicja Bojarska Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa przedstawiła ww. projekt uchwały. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zarządził głosowanie.  
Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało – 3 radnych, przeciwny – 
1 radny, nikt się nie wstrzymał od głosu.  
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4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie było. 
 
5. Przyjęcie protokołu Nr 32/2017 z 26.09.2017 r. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zapytał, czy są uwagi  
do przedstawionego protokołu. Uwag nie zgłoszono. Protokół Nr 32/2017  
z 26.09.2017  r. przyjęto jednogłośnie. 

 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński podziękował zebranym 
za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął 34 posiedzenie Komisji Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Wiceprzewodniczący Komisji   

                                                                             Paweł Szliwiński 

Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska  


