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Protokół Nr 35/2017  
posiedzenia Komisji 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 22.11.2017 r.  
 
 
 
1. Otwarcie posiedzenia.   
 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk stwierdzając quorum otworzył 35 
posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.     

          Załącznik nr 1,2  
 
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zapytał, czy są uwagi do 

przedstawionego porządku obrad.  
 
Pan Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji zwrócił się  

z prośbą, czy w pierwszej kolejności może przedstawić projekt uchwały w sprawie zbycia 
mienia ruchomego po likwidowanych jednostkach budżetowych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego pod nazwą Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie 
 i Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Komisja przychyliła się do 
prośby Dyrektora p. Wójcika. Przewodniczący przedstawił porządek obrad Komisji. 

 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Projektu uchwały w sprawie zbycia mienia ruchomego po likwidowanych jednostkach 
budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Elblągu. 
4.Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie. 
5. Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. 
6. Zaopiniowanie materiałów na XXXII sesję Sejmiku w tym: 

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o Stanie Środowiska Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. 

 Projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego przez Panią N.G. i Pana P.G. 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 wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego przez Pana P.R. 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 wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego przez panią M.H. i pana D.H. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 
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Uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie "Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
obwody łowieckie". 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
8. Przyjęcie protokołów Nr 33/2017 z 12-13.10.2017 r. i 34/2017 z 24.10.2017 r.   
9. Zakończenie posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Porządek obrad komisji przyjęło 
jednogłośnie. 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia mienia ruchomego  
po likwidowanych jednostkach budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
pod nazwą Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. 
 

Pan Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji przedstawił ww. 
projekt uchwały. Powiedział m.in., że z dniem 1 stycznia 2018 roku przestaną istnieć 
Warmińsko-Mazurskie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i w Elblągu.  
1 stycznia 2018 r. również powstaje nowy podmiot gospodarczy pod nazwą „Wody Polskie”, 
które przejmuje całość zadań związanych z melioracjami z utrzymaniem i z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym. Dodał, że na tym tle mają pewne rozwiązania, które wspólnie 
procedują z pełnomocnikami ze strony Wód Polskich. Są to pełnomocnicy z Białegostoku, 
Warszawy, Gdańska, a w ich przypadku dotyczy to zlewni, które są ustanowione. Podkreślił, 
że majątek należy zabezpieczyć, aby pracownicy od stycznia mogli wykonywać swoją pracę. 

Ponieważ nie było uwag Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk poddał  
ww. projekt uchwały pod głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały 
głosowało – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.  

 
3. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie. 
 

Pan Marcin Kazimierczuk Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie przedstawił 
stan realizacji najważniejszych zadań w BWI na dzień 17.11.2017 r. Powiedział m.in., że jeśli 
chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to działalność, która obecnie jest 
realizowana przez ich podmiot, można podzielić na dwie kwestie, które są realizowane jako 
równolegle. Są to kwestie dopłat bezpośrednich i kwestie funduszy inwestycyjnych, które 
obsługuje też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie omówił obie 
kwestie. 

     Załącznik Nr 3  
 
Radny p. Paweł Szliwiński zabierając głoś podkreślił m.in., że widać duże działania 

Agencji nastawione na rolników szczególnie w kontekście wypłaty wcześniejszych zaliczek 
dla rolników. To jest drugi rok realizacji zaliczek w terminie, szczególnie w tym okresie, 
gdzie można zakupić taniej środki ochrony roślin, nawozy, czy przede wszystkim  
w kontekście trudnej sytuacji w produkcji zwierzęcej paszy dla zwierząt na zimę. Jest to na 
pewno bardzo duża pomoc i terminowe wypłacanie tych zaliczek jest bardzo dużym 
działaniem, do czego bardzo mocno Agencja się przyczyniła. Poza tym szczególnie bardzo 
ważna jest sprzedaż bezpośrednia. Dodał, iż będąc członkiem Izby Gospodarczej Żywności 
Naturalnej i Tradycyjnej na pewno istnieje duże zainteresowanie podmiotów producentów 
rolnych, którzy chcieliby skupować bezpośrednio.  
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Pan Marcin Kazimierczuk Z-ca Dyrektora ARiMR dodał, że oprócz tego, że Agencja 
w ramach Oddziału Regionalnego prowadzi pomoc dla tego małego przetwórstwa, to nie 
zrezygnowano z pomocy dla tego dużego przetwórstwa z tym, że różnica jest taka, że mali 
przetwórcy, czyli potencjalni mali przetwórcy obsługiwani są w ramach oddziału 
regionalnego, natomiast rekiny przetwórstwa obsługiwani są przez centralę w Warszawie. 

 
 Radny p. Paweł Szliwiński zapytał o rybactwo i rybołówstwo, jak to wygląda jeśli 

chodzi o Województwo Warmińsko-Mazurskie w kontekście wsparcia, czy tutaj  
są indywidualne podmioty, czyli rolnicy, którzy chcą zakładać stawy i hodować ryby, czy  
w kontekście jakiegoś wspierania rybactwa i rybołówstwa na wielkich jeziorach? 

 
Pan Marcin Kazimierczuk Z-ca Dyrektora ARiMR wyjaśnił, że jeśli chodzi  

o rybactwo i rybołówstwo, to jest podstawowy podział od odrózniania rybactwa od 
rybołówstwa. Rybactwo, to jest  tam gdzie mamy stawy karpiowe, pstrągowe, czy też inne 
gatunki ryb od rybołówstwa, czyli poławiania ryb na Zalewie Wiślanym albo na Wielkich 
Jeziorach Mazurskich. Oni jako Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurski starają się bardzo 
mocno współpracować ze stowarzyszeniami zarówno tych którzy poławiają na jeziorach, 
czyli jeziorowcu zarówno z tymi, którzy reprezentują Stowarzyszenie Producentów 
Karpiowatych, jak i z tymi, którzy reprezentują Stowarzyszenie Ryb Łososiowatych jak  
z tymi, którzy poławiają ryby na morzu, a w naszym przypadku na Zalewie Wiślanym. 
Obecnie mają otwarte działanie z którego można złożyć wnioski w ramach z I Osi, która jest 
dedykowana dla tych, którzy poławiają na Zalewie Wiślanym i poławiają na Wielkich 
Jeziorach Mazurskich. Jeszcze w grudniu będzie kolejne działanie też dla tej samej grupy 
beneficjentów, które mają na celu otwieranie właśnie tego, co mówione było na przypadku 
rolników czyli oprócz tego, że rybacy odławiają ryby będą mogli też skorzystać z tej pomocy, 
aby przetworzyć tę rybę, którą poławiają tak aby sprzedać już jako wartość dodaną nie po 
cenie zwykłego surowca tylko już w jakiś sposób konfekcjonowaną tak, aby uzyskać za to 
większą cenę i będzie można uzyskać pomoc, czy refundację poniesionych kosztów na tą 
wartość dodaną. Dodał, że głównie współpracują z tymi podmiotami, które są stowarzyszone 
w ramach tych wcześniej wspomnianych stowarzyszeń. 

 
Radny p. Paweł Szliwiński zapytał, czy istnieje możliwość wsparcia ewentualnie 

zarybiania tych akwenów wodnych otwartych jak Zalew, czy Jeziora Mazurskie. Bo mówimy 
o sferze odławiania, stawy hodowlane jako zamknięte akweny nie mają połączenia  
z środowiskiem naturalnym, gdzie ryby żyją. Zapytał, czy istnieje jakiś instrument wspierania 
zarybiania, bo to jest ważne w kontekście turystyki w naszym regionie? 

 
Pan Marcin Kazimierczuk Z-ca Dyrektora ARiMR odpowiedział, że konstrukcja tych 

instrumentów pomocowych jest taka, że bezpośrednie takiego wypreparowanego instrumentu 
na samo zarybianie nie ma. Ale w ramach których już były kosztem kwalifikowanym bardzo 
często jest właśnie produkcja zarybianie zróżnicowanie gdzie może liczyć beneficjent na 
refundację zarybienia nowym gatunkiem ryby stawu. W związku z tym w ramach istniejących 
instrumentów traktowane to jest jako koszt kwalifikowany, czy też może podlegać refundacji.  

 
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk podziękował Dyrektorowi  

p. Marcinowi Kazimierczukowi za przedstawienie materiału. 
 
4. Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  
w Olsztynie. 

 
Pan Dariusz Wasiela Z-ca Dyrektora OT Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa w Olsztynie poinformował, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął 
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działalność 1 września 2017 r. Połączono dotychczasowe działania Agencji Nieruchomości 
Rolnych, część zadań Agencji Rynku Rolnego oraz  przypisano nowe zadania. Nowa 
instytucja ma poprawić jakość obsługi rolników, beneficjentów i kontrahentów przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Następnie w formie multimedialnej przedstawił 
funkcjonowanie i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  

Załącznik Nr 4 
 
Radny p. Paweł Szliwiński zapytał, czy Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa 

będzie również zajmował się wspieraniem szkół branżowych rolniczych? 
 
Pan Dariusz Wasiela Z-ca Dyrektora OT Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa odpowiedział, że takie szkoły rolnicze będą wspierane ponieważ one  
są na liście Ministerstwa Rolnictwa, które przeszły na zadania Rynku Rolnego 
i dalej realizują te tematy jeżeli chodzi o ich wspieranie. Są to nie tylko zajęcia, warsztaty, ale 
wszelkiego rodzaju pomoc. W minionych latach były organizowane warsztaty na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W zależności od budżetu chcą to realizować. 
Podkreślił, że w pierwszej kolejności mają dwie szkoły m.in. Szkoła w Karolewie i Szkoła  
w Dobrocinie, które są na liście ministerialnej. Dodał, że jak będzie więcej tych szkół 
rolniczych wpisanych, to i one będą wspierane. 

 
Radny p. Ryszard Kawczyński podkreślił, że kształcenie w szkołach rolniczych jest 

bardzo drogie. Roczny koszt utrzymania jednego ucznia jest w kwocie 20 tys. zł. ze względu 
na koszt maszyn i urządzeń, które są eksploatowane w procesie dydaktycznym. Zdaniem 
radnego należy inwestować w dwie dobre szkoły na potrzeby naszego województwa, 
ponieważ są to bardzo drogie szkolenie.  

 
Radny p. Paweł Szliwiński powiedział, że była informacja odnośnie przekazania  

z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Zapytał, czy jakieś 
grunty w Województwie Warmińsko-Mazurskim zostały przekazane pod to budownictwo  
i jakie jest zainteresowanie samorządów? 

 
Dyrektor p. Dariusz Wasiela odpowiedział, że zostały zgłoszone grunty do ministra, 

które mogą być przekazane na chwile obecną. Większe zainteresowanie samorządu jest na 
wschodzie regionu a mniejsze zainteresowanie jest np. w Olsztynie.  

 
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk podkreślił, że w ramach tej 

pomocy żywnościowej, firmy np.  w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol produkuje duże ilości 
mleka na wsparcie szkół i np. sera w ramach pomocy  żywnościowej. 

 
Dyrektor p. Dariusz Wasiela podkreślił, że Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol jest 

największym producentem i jednocześnie największym partnerem zatwierdzonym  
z dostawców skąd otrzymują mleko.  

 
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk podziękował Dyrektorowi  

p. Dariuszowi Wasiela za przedstawienie materiału. 
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5. Zaopiniowanie materiałów na XXXII sesję Sejmiku w tym: 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o Stanie Środowiska Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. 
 

Tomasz Zalewski Naczelnik Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Olsztynie przedstawił ww. projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk podziękował Panu Naczelnikowi 
za przedstawienie projektu uchwały. Następnie zarządził głosowanie. Za pozytywnym 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało – 4 radnych, przeciwnych – 0, wstrzymało  
się – 0. 

 
Projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
przez Panią N. G. i Pana P. G. 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". 
 

Bogdan Meinia Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska przedstawił ww. projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zarządził głosowanie.  

Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało – 4 radnych, przeciwnych – 0, 
wstrzymało się – 0. 

 
Projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
przez Pana P. R. 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". 
 

Bogdan Meinia Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska przedstawił ww. projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zarządził głosowanie.  

Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało – 4 radnych, przeciwnych – 0, 
wstrzymało się – 0. 

 
Projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
przez panią M. H. i pana D. H. 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". 
 

Bogdan Meinia Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska przedstawił ww. projekt 
uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zarządził głosowanie.  

Za pozytywnym przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało – 4 radnych, przeciwnych – 0, 
wstrzymało się – 0. 
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4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Radni poruszyli problem przekroczenia norm emisji ołowiu w Zakładzie Recyklingu 
Akumulatorów w Korszach. 
 
5. Przyjęcie protokołów Nr 33/2017 z 12-13.10.2017 r. i 34/2017 z 24.10.2017 r.   

 
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zapytał, czy są uwagi  

do przedstawionych protokołów. Uwag nie zgłoszono. Protokół Nr 33/2017  
z 12-13.10.2017 r. i 34/2017 z 24.10.2017 r.  przyjęto jednogłośnie. 

 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk podziękował zebranym za udział w 
posiedzeniu, a następnie zamknął 35 posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Komisji   
                                                                             Marcin Piwowarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Elżbieta Cyrankowska  


