Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
I.

Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek stwierdzając quorum otworzył pierwsze,
inauguracyjne posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego VI kadencji. Następnie
przywitał Członków Komisji oraz przybyłych gości oraz podziękował za wybór
na stanowisko Przewodniczącego Komisji.
W dalszej kolejności odczytał następującą informację:
Uprzejmie
informuję,
iż
Samorząd
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w ramach swej właściwości rzeczowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w tym także nie
będących osobami publicznymi. Realizując zadania z zakresu ochrony danych osób przypominam o
obowiązku w pełnieniu mandatu radnego stosowania się do zapisów powszechnie obowiązującego
prawa w tym zakresie, w szczególności zaś do Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych RODO
oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Oznacza to w praktyce, że w wypowiedziach Państwa radnych cytujących jakiekolwiek dokumenty
i materiały otrzymane przez Państwa nie wolno ujawniać danych osobowych w szczególności
bez uprzedniej zgody osoby której dotyczą.
Załącznik Nr 1, 2
II.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali porządek
posiedzenia. Następnie zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku. Uwag nie wniesiono.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Radna Jolanta Andruszkiewicz zaproponowała, aby na obecnym posiedzeniu nie wybierać
Wiceprzewodniczącego Komisji, ponieważ decyzje w tej sprawie nie zapadły jeszcze w Klubie PiS.
Mając powyższe na względzie Przewodniczący Komisji przychylił się do prośby.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na III sesję Sejmiku, w tym:
a) projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok;
b) projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2019-2039;
c) projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie środowiska województwa
warmińsko-mazurskiego w 2017 roku”;
d) projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji z realizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych Samorządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego”;
e) projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich;
f) projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich;
g) projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przez Panią E.K. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały
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Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008
r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”;
h) projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przez Panią J.P. 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".
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.
III.

Zaopiniowanie materiałów na III sesję Sejmiku:



projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2019 rok;
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039;

Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek poprosił Skarbnika Województwa,
p. Marka Baumana o przedstawienie projektów uchwał w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.
Na wstępie Skarbnik Województwa przedstawił członkom Komisji procedury opracowania projektu
przyszłorocznego budżetu województwa informując, iż prace zostały rozpoczęte w sierpniu,
natomiast 11 września 2018 r. Zarząd Województwa przyjął wytyczne do opracowania projektu
budżetu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Powyższe wytyczne zawierają szereg
sztywnych warunków, które muszą być uwzględnione podczas prac nad projektem budżetu. Wskazał,
że budżet musi zabezpieczać środki na bieżące funkcjonowanie 19 jednostek budżetowych
związanych z samorządem województwa.
Kolejną znaczącą pozycją do założeń budżetowych jest zabezpieczenie środków na inwestycje
wieloletnie, które są związane z absorbcją środków unijnych. Dodał, że inwestycje te zapisane są
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ musi zostać zachowana ciągłość finansowania
związana z ich realizacją.
Następnie p. Marek Bauman wyjaśnił, iż ważną dyrektywą jest przyjęcie poziomu wydatków
bieżących. Podkreślił, iż w 2019 roku będzie on porównywalny do poziomu roku obecnego.
Kontynuując Skarbnik Województwa omówił wielkość osiąganych dochodów zaznaczając,
iż województwo warmińsko-mazurskie aktualnie zajmuje 12 miejsce w kraju pod względem
dochodów (wg miernika stanowiącego sumę dochodów od osób fizycznych i prawnych).
Zwrócił uwagę, iż 2/3 środków finansowych zapisanych w budżecie są to środki ściśle określone
co do celu przeznaczenia, natomiast 1/3 budżetu to środki, którymi można dysponować dość
swobodnie. Są to dochody z podatku PIT, CIT oraz subwencja ogólna.
W dalszej kolejności Skarbnik Województwa przedstawił ważniejsze pozycje planu wydatków,
uwzględniające m.in. dopłatę do przewozów regionalnych PKP oraz działalność lotniczą samorządu
województwa (utrzymanie lotniska oraz promocję połączeń lotniczych).
Omówił także kwestie związane z zaciąganiem kredytów oraz obsługą zadłużenia dodając,
iż województwo zajmuje 8 miejsce w kraju pod względem zadłużenia. Zaznaczył, iż przyszłoroczny
budżet zakłada spadek zadłużenia ogółem.
Następnie p. Marek Bauman przedstawił podstawowe wielkości charakteryzujące budżet na 2019
rok: wielkość dochodów ogółem, podkreślając ich wzrost o 22% w stosunku do roku bieżącego,
wielkość dochodów własnych (z udziału podatku CIT i podatku PIT) z blisko 25% zwyżką, wielkość
subwencji ogólnej zawierającej m.in. dotacje na utrzymanie dróg wojewódzkich, wydatków ogółem
ze wzrostem ponad 8%, w tym wydatków majątkowych przeznaczonych m.in. na projekty wieloletnie
(projekty drogowe oraz rozwój bazy szpitalnej). W dalszej kolejności Skarbnik Województwa
wskazał na znaczący wzrost kwoty nadwyżki operacyjnej, która charakteryzuje kondycję budżetu
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pod względem zaangażowania środków przeznaczonych bieżące funkcjonowanie. Zwrócił uwagę
na duży spadek deficytu w 2019 roku (prawie czterokrotny) oraz podał wysokość kredytu
do zaciągnięcia przez województwo.
Skarbnik Województwa wyjaśnił także, że zapisy planistyczne budżetu województwa często ulegają
zmianie. Zgodnie z potrzebą są dokonywane korekty polegające na zmniejszeniach, zwiększeniach
czy przesunięciach poszczególnych kwot pomiędzy działami i paragrafami.
Kontynuując p. Marek Bauman przedstawił Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2039
informując, iż jest to dokument obligatoryjny procedowany i przyjmowany każdego roku równolegle
do budżetu. Obejmuje okres spłaty ostatniego z zaciągniętych kredytów, tj. 2039 rok. Dokument jest
weryfikowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Wyjaśnił, że WPF składa się m.in. z załącznika pokazującego wskaźniki zadłużenia. Dodał,
że wszystkie wskaźniki związane z dopuszczalnością zadłużenia muszą spełniać wymóg Ustawy
o finansach publicznych. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku Regionalna Izba
Obrachunkowa może uchylić taką uchwałę.
Na koniec Skarbnik Województwa poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok, projekt uchwały budżetowej
na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039.
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek podziękował za zreferowanie materiałów dotyczących
przyszłorocznego budżetu i otworzył dyskusję oddając głos Radnemu Jackowi Pawlikowi, który
zapytał czy działania promocyjne związane z funkcjonowaniem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
obciążają samorząd województwa.
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman odpowiedział, że samorząd województwa nie może
bezpośrednio dofinansowywać lotów z uwagi na unijne przepisy. W związku z tym zawiera umowę
marketingową z przewoźnikiem, w ramach której realizowane są działania promujące dane
połączenie.
Wyjaśnił, że jeżeli występuje wysokie obłożenie połączenia, tj. blisko 100%, tak jak w przypadku
dwóch połączeń z Londynem oraz połączenia z Dortmundem, to wówczas skala wsparcia jest
niewielka. Zwrócił uwagę, że ważną kwestią jest utrzymanie takich połączeń lotniczych, które
są efektywne z punktu widzenia wykorzystania miejsc w samolotach.
Kontynuując dodał, iż pieniądze unijne przeznaczone na budowę terminala były uwarunkowane
spełnieniem określonych wskaźników w poszczególnych latach. Zaznaczył, iż w trzecim roku
funkcjonowania Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, przyjęte na wstępie wskaźniki zostały
wypełnione. W przypadku ich niezrealizowania samorząd województwa musiałby zwrócić środki
do UE.
Skarbnik Województwa nadmienił także, że samorząd województwa jest wyłącznym właścicielem
lotniska, co powoduje, iż samodzielnie pokrywa obciążenia wynikające z konieczności dopłat.
Następnie głos zabrała Radna Jolanta Andruszkiewicz, która poprosiła o wskazanie banków,
w których samorząd województwa zaciąga kredyty. Skarbnik Województwa wymienił je
podkreślając, że w przeważającej części są to banki państwowe.
Na tym debatę zakończono.
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek poddał ww. projekty uchwał pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa WarmińskoMazurskiego na 2019 rok głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 2.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 głosowało 5 Członków Komisji, przeciw
- 0, wstrzymało się – 2.
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projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie środowiska województwa
warmińsko-mazurskiego w 2017 roku”;

Na wstępie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie,
p. Joanna Kazanowska poinformowała Radnych, iż od 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana struktury
funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
Następnie Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie,
p. Tadeusz Zalewski korzystając z prezentacji multimedialnej zaprezentował wyniki badań
Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r. Wskazał,
że obejmuje on monitoring powietrza, wód powierzchniowych, hałasu komunikacyjnego oraz pól
elektromagnetycznych. Kolejno omówił ww. komponenty informując o przekroczeniach i precyzując
wnioski i perspektywy na najbliższe lata.
Załącznik Nr 3
Przewodniczący Komisji poprosił o pytania. Radny Marcin Piwowarczyk poruszył temat Zakładu
recyklingu akumulatorów z Korsz pytając o zakres monitoringu ze strony WIOŚ.
Pan Tadeusz Zalewski odpowiedział, że pomiary są prowadzone na dwóch stanowiskach na terenie
miasta, tj. w okolicach Przychodni, gdzie zakończenie pomiarów nastąpi pod koniec grudnia
bieżącego roku oraz w odległości około 400 m od strony zakładu. Dodał, że z pomiarów wynika,
że nie ma zagrożenia dla środowiska.
W dalszej części Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Olsztynie, p. Joanna Kazanowska poinformowała o przeprowadzonych ekspertyzach
związanych z Zakładem w Korszach, dodając, że sprawa jest w toku.
Następnie wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiła działalność kontrolną WIOŚ
w Olsztynie w 2017 roku w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz
przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, a także przestrzegania
zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz jej wpływu na stan
środowiska.
Załącznik Nr 4
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek podziękował za zreferowanie materiału i otworzył dyskusję
oddając głos Radnemu Jackowi Pawlikowi, który zapytał jakie są dalsze procedury związane m.in.
z przekroczeniem dopuszczalności hałasu kolejowego.
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie, p. Tadeusz Zalewski
odpowiedział, że informacja taka przekazywana jest do zarządcy torów.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie środowiska
województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku” głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0,
wstrzymało się – 0.
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projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji z realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”;

Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław Sarnowski
korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił ww. materiał sesyjny informując, iż Samorząd
Województwa w latach 2014-2020 pełni funkcję instytucji wdrażającej dla dwóch działań PROW:
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz Leader. Wskazał wysokość i podział
środków finansowych jakie województwo otrzymało z ww. programu. Dodał, iż najwięcej środków
zostało przeznaczonych na budowę oraz modernizację dróg lokalnych powiatowych i gminnych,
a także na inicjatywy z działania Leader.
Zaznaczył, iż bieżące zakontraktowanie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego
z działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich wynosi ponad 77% dostępnego
limitu, natomiast wydatkowanie środków kształtuje się na poziomie ponad 50%.
Następnie Pan Jarosław Sarnowski zaprezentował oś LEADER, w której realizację są włączone
Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie z obszaru województwa. Największa pula
środków przeznaczona jest na poddziałanie wdrażanie w ramach lokalnych strategii rozwoju. Dodał,
iż obecne zakontraktowanie środków w ww. poddziałaniu wynosi ponad 60% dostępnego limitu,
a poziom ich wydatkowania sięga ponad 30%.
Załącznik Nr 5
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek podziękował za zreferowanie materiału.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji z realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego” głosowało 3 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało
się – 2.




projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich;
projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich;

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina na wstępie wyjaśnił, że w 2009
roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał od Wojewody WarmińskoMazurskiego kompetencje w zakresie ochrony przyrody na terenie Parków Krajobrazowych
i Obszarów Chronionego Krajobrazu. Wskazał, że w województwie znajduje się 6 Parków
Krajobrazowych oraz 80 Obszarów Chronionego Krajobrazu. Obejmują one blisko połowę
województwa co powoduje, że ta część podlega szczególnej ochronie z ustanowionymi zakazami
na ich terenie.
Dodał, że ww. obszary powołał Wojewoda Warmińsko-Mazurski drogą Rozporządzeń, które
ze względu na zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody, musiały zostać dostosowane
do tych zmian.
Pan Bogdan Meina poinformował, iż procedowane projekty uchwał bazują na treści
ww. Rozporządzeń aktualizując je o zapisy wynikające z obecnego brzmienia ustawy o ochronie
przyrody. Wyjaśnił, że zawierają m.in. dodatkowe zapisy stanowiące o nowych odstępstwach od
zakazów ustanowionych na terenie obszaru chronionego krajobrazu.
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Kontynuując Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska zaznaczył, iż dotychczasowy przebieg
granic omawianych obszarów był bardzo nieprecyzyjny, nakreślony odręcznie, co powodowało
trudności z dokładnym ustaleniem ich granic. Mając powyższe na uwadze Departament podjął
działania zmierzające do doprecyzowania i jednoznacznego wyznaczenia zasięgu Obszarów.
Przeprowadzono cyfrową korekcję granic. Zostały one poprowadzone w miarę możliwości wzdłuż
granic działek lub użytków ewidencyjnych.
Na koniec p. Bogdan Meina wskazał położenie obydwu Obszarów informując, iż Obszar
Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich jest zlokalizowany w powiecie braniewskim
na terenie gminy Lelkowo oraz w powiecie bartoszyckim na terenie gminy Górowo Iławeckie.
Z kolei Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich zajmuje dużo większy obszar
i obejmuje w powiecie ostródzkim gminy Grunwald, Dąbrówno, Ostróda oraz w powiecie iławskim
gminę Lubawa.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał ww. projekty uchwał pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie „Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wzniesień Górowskich” głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie „Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz
Dylewskich” głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przez Panią E.K. 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”;



projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przez Panią J.P. 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".

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina przedstawił uwarunkowania
prawne dotyczące podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie.
Poinformował, iż Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr XXIV/465/08 z dnia
27 listopada 2008 r. dokonał podziału województwa na obwody łowieckie w oparciu o art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Powyższy artykuł z dniem 22 stycznia
2016 r. utracił moc obowiązującą ze względu na niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, stwierdzoną wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r.
W związku z powyższym osoby zainteresowane wzywają Sejmik Województwa do wyłączenia ich
gruntów z terenów obwodów łowieckich. W takim przypadku Sejmik Województwa podejmuje
uchwałę, w której przedmiotowy wniosek zostaje oddalony z uwagi na brak kompetencji
i możliwości, które wynikają z aktualnych uregulowań prawnych. Następnie zainteresowany może
zwrócić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie o wyłączenie jego
nieruchomości z obszaru polowań. WSA z reguły przychyla się do tego typu prośby i zezwala
na wyłączenie wskazanej nieruchomości z obszaru polowań. Wówczas zainteresowanemu
przysługuje odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez zwierzynę
leśną.
Kontynuując p. Bogdan Meina poinformował, że z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie
znowelizowana ustawa Prawo łowieckie, w której według nowych zasad określono procedurę
podejmowania uchwały Sejmiku Województwa w sprawie podziału na obwody łowieckie oraz
zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii.
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Podkreślił, że powyższa ustawa również umożliwia zainteresowanemu złożenie oświadczenia
o zakazie wykonywania polowań na jego nieruchomości, z tą różnicą, że ww. oświadczenie składa
się do Starosty właściwego miejscowo. Nadmienił, że w takim przypadku na tym terenie nie będzie
przysługiwać odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta
leśne.
W związku z powyższym korzystniejszym rozwiązaniem dla zainteresowanego jest wystąpienie w
pierwszej kolejności do Sejmiku Województwa, a następnie do WSA.
Na koniec Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska poinformował, że w świetle aktualnie
obowiązujących przepisów samorząd województwa przystępuje do nowego podziału województwa
na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii. Podkreślił, że jest to długotrwały
proces i wymaga zasięgnięcia wielu opinii i uzgodnień.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał ww. projekty uchwał pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego przez Panią E.K. 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” głosowało
5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego przez Panią J.P. 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" głosowało
5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
IV.

Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek odczytał pismo w sprawie wskazania radnych do składu
Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych w 2019 roku z następujących
obszarów: „ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, „aktywizacja
społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”, „żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego”.
Do składu Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych w 2019 roku
z obszaru ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Przewodniczący
Komisji zgłosił Radnego Marka Chyla. Radny wyraził zgodę.
Do składu Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych w 2019 roku
z obszaru aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich Przewodniczący Komisji
zgłosił Radnego Jacka Pawlika. Radny wyraził zgodę.
Do składu Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych w 2019 roku
z obszaru żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego Przewodniczący Komisji zgłosił Radnego
Jarosława Słomę. Radny wyraził zgodę.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie dot. uczestnictwa Radnego Marka Chyla, Radnego
Jacka Pawlika, Radnego Jarosława Słomę w pracach Komisji Konkursowej w ww. obszarach.
Kandydatury zostały zaakceptowane jednomyślnie.
W dalszej części Przewodniczący Komisji poprosił Członków Komisji o zgłaszanie propozycji
tematów do planu pracy Komisji na 2019 rok. Poinformował, iż Radni otrzymali Plan pracy z roku
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2018, który zawiera m.in. tematy materiałów sesyjnych, którymi zajmowała się Komisja w bieżącym
roku.
W związku z tym, iż procedowanie przyjęcia planu pracy Komisji nastąpi na posiedzeniu w lutym
2019 roku Przewodniczący zaproponował, aby propozycje tematów do przyszłorocznego planu pracy
Komisji Radni przesłali drogą-mailową do Sekretarza Komisji.
Ponadto dodał, iż planuje także posiedzenia wyjazdowe Komisji. Zaproponował, wyjazd do Zakładu
Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie, którego otwarcie jest planowane w 2019 r.
Radny Marcin Piwowarczyk potwierdził, że oddanie inwestycji nastąpi w nadchodzącym roku
oraz krótko przedstawił profil produkcyjny mrągowskiej proszkowni wraz z zaproszeniem
dla członków Komisji.
W dalszej kolejności Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina
poinformował, iż zgłosił przyszłoroczny temat sesyjny pt. „X-lecie funkcjonowania parków
krajobrazowych jako jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa”. W związku
z powyższym skierował propozycję do Przewodniczącego Komisji, aby wyjazdowe posiedzenie
Komisji także zorganizować w jednym z parków krajobrazowych.
V.

Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek podziękował zebranym za udział w posiedzeniu Komisji
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w dniu 19.12.2018 r.

Przewodniczący Komisji
Jan Bobek

Protokołowała:
Beata Kantolak
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