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Protokół Nr 1/2018 
z posiedzenia  
Komisji Współpracy Międzynarodowej  
z dnia 17 grudnia 2018 r. 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia 
 
 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej, p. Teresa Astramowicz-Leyk, 
otworzyła posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko- witając 
członków Komisji oraz zaproszonych gości. 

 
               listy obecności – zał. Nr 1,2 
 

Przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad, członkowie komisji zostali 
poinformowani przez Przewodniczącą o obowiązku przestrzegania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych RODO oraz ustawy z dn.10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.  

 
   2.   Zatwierdzenie porządku obrad 
 

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

a) projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok; 
b) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039; 
c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o realizacji współpracy 

międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku”;  
d) projekt uchwały w sprawie kontynuacji realizacji zadań w zakresie prowadzenia 

wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, 
Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pn. Dom Polski Wschodniej w Brukseli w 
latach 2019-2021. 

e) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2017 r. – listopad 
2018 r.”; 

4. Propozycje do Planu Pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej na 2019 r. 
5. Sprawy różne 

Wybór przedstawiciela Zarządu Województwa do prac w komisji konkursowej w obszarze 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami  

6. Zakończenie posiedzenia 
 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. Porządek obrad przyjęto 
pozytywnie jednogłośnie.  
 
 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 
 

a) projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok; 
b) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2019-2039; 
 

W związku z tym, że wszyscy członkowie Komisji WM uczestniczyli w dn.17.12.2018 r.  
w komisjach, na których projekty w/w uchwał zostały szczegółowo omówione przez Skarbnika 
Województwa, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z prośbą o zadawanie pytań.  
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Pytań do w/w projektów uchwał nie było.  
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
przy 7 głosach za, 3 wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.  

 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039. Projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przy 7 głosach za, 3 wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. 

 
 

c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o realizacji współpracy 
międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku”;  

 
 

Przewodnicząca Komisji przekazała głos Dyrektorowi Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej –p. Łukaszowi Bielewskiemu, który, na podstawie materiału multimedialnego 
omówił w/w projekt uchwały.  

        (Prezentacja multimedialna- Zał. Nr 3) 
 
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję udzielając głosu radnemu- p. Pawłowi Czemiel. 

Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej o podsumowanie 
trzech największych sukcesów Departamentu w roku 2018 i przedstawienie najważniejszych planów na 
rok 2019. 

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej odniósł się do szerokiej współpracy  
z Obwodem Rówieńskim, obejmującej spotkania/wydarzenia organizowane średnio co 5-6 tygodni, 
stanowiących świetną bazę do kolejnych projektów na rok następny. Dyrektor DWM dodał, że ważnym 
wydarzeniem jest projekt dla samorządów lokalnych,  organizowany w Polsce jedynie przez nasz samorząd, 
a Departament WM jest na dobrej drodze, by ogłosić drugą edycję tego konkursu. Kolejnym wydarzeniem 
jest Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne planowane na 2019 r, którego idea powstała z 
zaangażowaniem Konsulatu Federalnego RP. 

Przewodnicząca Komisji,w celu usystematyzowania dyskusji, otworzyła część na zadawanie 
pytań i zwróciła się do Dyrektora DWM z prośbą o zbiorczą odpowiedź.   

Radny, p. P. Czemiel zwrócił się z pytaniem o udział przedstawicieli środowisk biznesowych  
w przedsięwzięciach organizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej; zapytał jakie 
granty były przyznane; czy oprócz spotkań istnieją wymierne korzyści biznesowe; czy są zawarte umowy; 
czy zawarto porozumienia między firmami uczestniczącymi; czy doprowadzono do wymiany handlowej; 
czy w wydarzeniach udział brali przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych z województwa 
warmińsko-mazurskiego; czy współpraca z przyjaciółmi Ukraińcami opierała się o szkolenia dla jednej 
strony, czy druga strona też na tym skorzystała. Radny dodał, że w jego pytaniach chodzi o konkretny 
rezultat, o wymierne korzyści działań podejmowanych przez Departament WM. Radny zwrócił się również  
z pytaniem o rezultat spotkań dotyczących Bałtyku.  

Radny, p. Patryk Kozłowski zapytał o kwestię współpracy i dofinansowania samorządów, czy 
dotyczy to jednostek samorządowych gmin i powiatów, czy też instytucji, które podlegają m.in. pod 
powiaty; czy o dofinansowanie mogą się starać same jednostki, czy też podległe placówki.  

Radny p. P. Czemiel przypomniał o swoim pytaniu i zaznaczył, że chce się dowiedzieć o dotacjach 
samorządowych, na jaki cel były przeznaczone. 

Przewodnicząca Komisji WM udzieliła głosu Dyrektorowi Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

Dyrektor DWM  odniósł się do ostatniego pytania odpowiadając, że program jest napisany w ten 
sposób, że korzystać z niego mogą gminy, powiaty, ale też ich jednostki –np. dyrektor szkoły, dyrektor 
mops-u, dyrektor domu kultury, działając w oparciu o pełnomocnictwo burmistrza, starosty może brać 
udział w konkursie, ponieważ departamentowi zależało na jak najszerszym podejściu. Dyrektor DWM 
podał następujące przykłady projektów: wymiana młodzieży licealnej z Olsztyna z partnerem z Obwodu 
Kaliningradzkiego,  wydarzenie gromadzące polskich i niemieckich strażaków OSP organizowane przez 
powiat nowomiejski, Święto Chleba w Elblągu, szkoła z powiatu bartoszyckiego z jedną ze szkół  
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z Departamentu Côtes-d'Armor, szkoła w Tuławkach i partner ukraiński. Odnośnie dwóch pierwszych 
pytań, Dyrektor DWM odpowiedział, że Departament Współpracy nie zajmuje się biznesem, zaznaczył rolę 
Departamentu Koordynacji Promocji w sprawach promocji gospodarczej. Dyrektor dodał, że misje 
gospodarcze i spotkania be-to-be organizowane są przez Departament Koordynacji Promocji, natomiast 
jeżeli byłaby potrzeba, przy okazji zorganizować np. spotkanie z ambasadorem danego kraju, wówczas robi 
to Departament Współpracy.  

Radny, p. P. Czemiel, wyjaśnił, że jego pytanie odnosi się do stwierdzeń o dyskusjach, dzieleniu 
się doświadczeniami i wg. radnego jest to świetne pole do tego, by relacje te nawiązywać. 

Dyrektor DWM zgodził się ze stwierdzeniem radnego, dodając, że Departament WM w zakresie 
w jakim jest to możliwe, podczas organizacji wizyt partnerów regionie, organizuje np. odwiedziny w 
lokalnych firmach na Warmii i Mazurach by w ten sposób pokazywać co cennego mamy w regionie.  

Odpowiadając na pytanie o Euroregion Bałtyk, Dyrektor DWM zwrócił uwagę na charakter 
lobbingowy organizacji i dodał, że Euroregion Bałtyk samodzielnie, ale również w porozumieniu z innymi 
organizacjami działającymi w obszarze Morza Bałtyckiego wielokrotnie przyjmuje wspólne stanowiska, 
by jednym głosem rozmawiać z Komisją Europejską. Dyrektor zaproponował, że może odszukać 
dokumenty dotyczące polityki spójności, uchwaloną na jesieni agendę, w której pokazane są cele na 
najbliższe 10 lat. 

Przewodnicząca Komisji przyznała, że z dużą radością przyjęła informację o projektach 
grantowych dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego, że z badań zawartych w pracy doktorskiej, 
napisanej pod opieką naukową Przewodniczącej dotyczącej samorządu terytorialnego w naszym regionie, 
wynikało, że niektóre jednostki samorządu terytorialnego narzekały na brak zainteresowania samorządu 
województwa działalnością międzynarodową. 

Radny, p. P. Czemiel zwrócił się z pytaniem, czy  odbywają się spotkania z  samorządowcami  
z regionu dotyczące współpracy międzynarodowej ze swoimi odpowiednikami, dające wymierną korzyść 
dla danego podmiotu, gdzie strony wspólnie piszą projekt i dostają dofinansowanie.  

Dyrektor DWM odpowiedział, że jak trafnie radny zauważył, współpracuje wiele samorządów. 
Należy jednak pamiętać , że są one autonomiczne i mogą decydować o partnerach i kierunkach współpracy 
bardzo dowolnie, nie oglądając się na samorząd województwa. Samorządów na terenie województwa jest 
wiele i skoordynowanie ich wszystkich byłoby trudne, natomiast okazją do rozmowy z samorządami 
lokalnymi są spotkania organizowane przez Departament Współpracy. Departamentowi zależy na tym, 
żeby, oprócz opowiadania o tym co robi samorząd województwa i pokazania możliwości wsparcia, pokazać 
gdzie należy szukać środków zewnętrznych w ramach programów krajowych. W spotkaniach biorą udział 
eksperci, niejednokrotnie są to osoby bezpośrednio zajmujące się konkursem, które wyjaśniają na czym 
polegają dane konkursy i w jaki sposób należy poprawnie wypełniać wnioski o dofinansowanie. 
Departament uzyskał informację, że po takim spotkaniu wpływa więcej wniosków, niż dzieje się to 
standardowo.  

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodnicząca KWM poddała pod głosowanie  projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 7 głosach 
za i 1 wstrzymującym się, głosów przeciw nie było.  

 
d) projekt uchwały w sprawie kontynuacji realizacji zadań w zakresie prowadzenia 

wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, 
Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pn. Dom Polski Wschodniej w Brukseli  
w latach 2019-2021. 

 
Przewodnicząca Komisji przekazała głos Dyrektorowi Gabinetu Marszałka –p. Zygmuntowi 

Kierszowi, który omówił  w/w projekt uchwały. W swojej wypowiedzi Dyrektor GM odniósł się m. in. 
do historii powstania Domu Polski Wschodniej i omówił istotne zapisy porozumienia o jego 
funkcjonowaniu. Dyrektor GM dodał, że projekt uchwały zawiera porozumienie o kontynuacji realizacji 
zadań na okres 3 lat. 

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję, udzielając głosu radnemu –p. Pawłowi Czemiel, 
który zwrócił się z pytaniem o koszty.  

Dyrektor GM odpowiedział, że koszty dzielone są na 5 województw, oprócz tego kwota dzielona 
jest na większość samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców. Dyrektor GM odpowiedział, że nie jest pewien dokładnych kosztów, wg. niego jest to ok 
1mln 800 tys. zł. 
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Radny, p. P. Czemiel zapytał, czy jest to kwota roczna. 
Dyrektor GM odpowiedział, że tak. 
Skarbnik Województwa- p. M. Bauman odpowiedział, że są to środki w wysokości 2 mln zł. 
Radny –p. P. Czemiel zapytał czy jest to kwota łączna na wszystkie województwa prowadzące 

swoje przedstawicielstwa w Brukseli. 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że jest to łączny koszt dla wszystkich województw, który 

dzielony jest na województwa.  
Dyrektor GM odpowiedział, że największa kwota przypada na samorząd miasta Olsztyna i 

Elbląga. 
Radny, p. Julian Osiecki dodał, że przed powstaniem Domu Polski Wschodniej, nasze 

województwo miało swoje biuro w Brukseli, którego koszty utrzymania były o wiele wyższe, a standard 
siedziby był o wiele niższy. Dzisiejsze Biuro położone jest w centralnej okolicy, pomieszczenia są bardzo 
ładne.  

Radny, p. P. Czemiel zapytał ile osób tam pracuje. 
Dyrektor GM odpowiedział, że pracuje tam dyrektor-jednocześnie przedstawiciel naszego 

województwa, każde województwo ma oddzielnie swojego przedstawiciela, pracuje sekretarka na rzecz 
wszystkich biur i księgowa. Organizowane są praktyki z samorządów. 

Radny - P. Paweł Czemiel zapytał o trzy główne zadania. 
Dyrektor Biura w Brukseli – p. Małgorzata Wasilenko odpowiedziała, że o wszystkim opowie  

w sprawozdaniu w następnym punkcie.  
Dyrektor Gabinetu Marszałka podsumował, że najważniejszą rzeczą jest skoordynowanie 

potrzeby wszystkich samorządów województwa warmińsko-mazurskiego,  jak również instytucji, które 
zainteresowane są współpracą, pozyskaniem pieniędzy, pozyskaniem partnerów z krajów Unii 
Europejskiej. Podczas gdy mają odbyć się spotkania, Dyrektor Biura organizuje to na miejscu. 

Przewodnicząca Komisji WM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie kontynuacji 
realizacji zadań w zakresie prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, 
Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pn. Dom Polski Wschodniej 
w Brukseli w latach 2019-2021. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, przy 7 głosach za, 1 
wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.  

 
e) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2017 r. – listopad 
2018 r.”; 

 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu Dyrektor Biura Regionalnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli- p. Małgorzatę Wasilenko, która, na podstawie 
materiału sesyjnego omówiła w/w projekt uchwały. Dyrektor Biura w Brukseli przedstawiła zarówno 
zadania, które zrealizowała samodzielnie jako Biuro w Brukseli, jak również zadania, które Biuro w 
Brukseli realizowało jako część Domu Polski Wschodniej, przedstawiła kwestie zatrudnienia w biurze, 
współpracę z departamentami Urzędu Marszałkowskiego oraz zadania biura. Wśród zadań biura Dyrektor 
wymieniła m.in. działania informacyjne, udział w spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach 
promocyjnych, jak również ich organizacja, przygotowywanie biuletynu informującego o wydarzeniach 
międzynarodowych, o tym co dzieje się Biurze i w Domu Polski Wschodniej, redakcja strony internetowej 
Domu Polski Wschodniej, śledzenie polityk UE, kontakty z instytucjami unijnymi oraz innymi 
instytucjami – biurami regionów europejskich, współpraca z nieformalną grupą ds. Morza Bałtyckiego, 
współpraca w ramach organizacji Europejskiego tygodnia Regionów i Miast, uczestniczenie w wielu 
działaniach promocyjnych tak jak np. w Światowym Dniu Polonii i Flagi, wspólne obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja, Obchody Dnia Niepodległości. Dyrektor dodała, że ważną częścią pracy Biura jest 
wspieranie władz lokalnych poprzez obsługę delegacji i organizowanie wizyt studyjnych, np. władz 
samorządowych , władz instytucji naukowych, organizacja konferencji, seminariów oraz warsztatów.  

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję, członkowie komisji zwrócili się z pytaniami jak to 
możliwe, że jedna osoba radzi sobie z tyloma obowiązkami.  

Dyrektor Biura w Brukseli odpowiedziała, że dzięki pomocy departamentów, na którą zawsze 
może liczyć i dzięki dobrej współpracy w wielu dziedzinach jest to możliwe. Dyrektor dodała, że do kogo 
by się w Urzędzie nie zwróciła, to zawsze spotyka się z przychylnością.  

Radny, p. Julian Osiecki zapytał o inicjatywę skupienia osób z województwa warmińsko-
mazurskiego pracujących w instytucjach europejskich wokół naszego Biura w Brukseli. 
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Dyrektor Biura w Brukseli odpowiedziała, że cały czas kontynuowane są wydarzenia  
o charakterze kulturalnym, na które te osoby są zapraszane. Spotkania są okazją do nieformalnych 
rozmów, nawiązywania kontaktów. 

 Radny, p. Dariusz Rudnik  zapytał, czy udaje się wypracować coś w rodzaju tożsamości jeśli 
chodzi o Polskę wschodnią, czy istnieje wspólny program prezentacji tego obszaru, czy raczej, poza 
wspólnym budynkiem, to każde województwo stara się przedstawić własny program. 
 Dyrektor Biura w Brukseli odpowiedziała, że co roku do czerwca danego roku przyszły region 
koordynujący musi przygotować zarys, propozycje planu pracy na kolejny rok czyli na rok swojej 
koordynacji. Wówczas w sierpniu spotyka się grupa robocza składająca się z wszystkich pracowników 
regionów w Brukseli, dyrektorzy z urzędu marszałkowskiego i program jest omawiany. Zaakceptowany 
przez Marszałków program jest następnie realizowany.   

Wicemarszałek Województwa, radny –p. Miron Sycz – powiedział, że warto by zorganizować 
posiedzenie Komisji w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Zdaniem Wicemarszałka Program Polski 
Wschodniej ma kolosalne znaczenie, szczególnie w nowej perspektywie. Praktycznie już takich programów 
wspierających, finansowych, dotyczących tych województw stricte słabiej rozwiniętych pewnie nie 
będziemy mieli. Dlatego te nasze własne inicjatywy mają tak ogromne znaczenie. Marszałek uważa że 
należy wspierać, inspirować i zachęcać województwa Polski Wschodniej, żeby  ten program dalej 
funkcjonował. Jeżeli tego programu nie będzie, będzie to dla województw Polski wschodniej bardzo trudne.  

Dyrektor Gabinetu Marszałka dodał, że podczas swojego urzędowania nie usłyszał ani jednego 
głosu, że Biuro w Brukseli jest niepotrzebne. Zdaniem Dyrektora, przy tak okrojonym składzie 
personalnym, jest to bardzo prężnie działające biuro, biorąc pod uwagę cały urząd marszałkowski.  

Radny, p. Dariusz Rudnik powiedział, że z poziomu radnego niższego stopnia samorządu, jakim 
był do tej pory, być może jeszcze zbyt mało znane są działania Domu Polski Wschodniej na terenie gmin  
i powiatów i z tego mogą wynikać pewne głosy krytyczne, które radny również wygłaszał. Radny wyraził 
nadzieję, iż wynikało to z ograniczonej wiedzy samorządów. Zdaniem Radnego powinno informować się 
więcej na terenie województwa i w powiatach o tej działalności. 

Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że odbiera wypowiedź radnego jako sugestię w stronę 
Departamentu Współpracy Międzynarodowej  o rozpowszechnianie informacji o działalności Biura. 

Dyrektor Biura w Brukseli dodała, że temat ten poruszany był wielokrotnie. Podczas wizyty 
studyjnej radnych powiatu bartoszyckiego, w lutym 2018 r., radni stwierdzili, że dopiero wizyta daje 
faktyczny pogląd na funkcjonowanie biura.  

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że na pewno należy wzmocnić informowanie i ma nadzieje, 
że Departament Współpracy Międzynarodowej będzie pomocny w tym zakresie. Przewodnicząca KWM 
poddała pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Biura 
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2017 r. – listopad 2018 
r.”. Projekt uchwały został przyjęty pozytywnie jednogłośnie. 
 

 
4. Propozycje do Planu Pracy Komisji Współpracy Międzynarodowej na 2019 r. 

 
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do sekretarza komisji o przekazanie członkom komisji 

planów pracy z poprzedniego roku i poinformowała o terminie zgłaszania tematów. Plan podjęty zostanie 
na kolejnym posiedzeniu komisji.  

 
5. Sprawy różne 

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o potrzebie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

WM, ta funkcja przeznaczona jest dla Klubu Prawa i Sprawiedliwości, komisja czeka na decyzje.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała również o tym, że do kancelarii Sejmiku wpłynęło pismo 

Marszałka Województwa dotyczące konieczności wyboru przedstawiciela Zarządu Województwa do prac 
w komisji konkursowej w obszarze integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami. Przewodnicząca Komisji zwróciła się do członków komisji z prośbą o 
zgłaszanie kandydatur.  

 Radny, p. J. Osiecki zgłosił Przewodniczącą Komisji –p. Teresę Astramowicz-Leyk.  
Przewodnicząca Komisji wyraziła zgodę. 

 Radny, p. D. Rudnik poprosił o streszczenie obszaru zainteresowania w/w komisji. 
 Przewodnicząca Komisji  odpowiedziała, że sama jest tego ciekawa.  
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 Dyrektor Departamentu WM dodał, że chodzi o projekty, o których wspominał w swoim 
wystąpieniu.  
  W związkiem z brakiem innych kandydatur, przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę, która w głosowaniu została zaakceptowana pozytywnie jednogłośnie.  
  Członek Zarządu, radna p. Jolanta Piotrowska powiedziała, że dobrze byłoby, żeby członkowie 
Komisji dostali plan wydarzeń planowanych przez Departament Współpracy, w celu skoordynowania 
działań Komisji z działaniami Departamentu.   

 
6. Zakończenie posiedzenia 

 
  Przewodnicząca Komisji WM zakończyła posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dn. 17.12.2019 r.  
 
 
 
 

 
       Przewodnicząca Komisji  
       Współpracy Międzynarodowej 
 
        
       dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM 
 
 
 
 
 
 
        
 
Protokołowała  
 
Karolina Nikiel 
          


