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Protokół Nr 39/2018 
z posiedzenia  
Komisji Strategii Rozwoju 
z dnia 1 października 2018 r.  
 

I. Otwarcie posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie 
Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie 
przywitała Członków Komisji oraz przybyłych gości. 

 
Załącznik Nr 1, 2 

  
II. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali porządek 

posiedzenia i zapytała, czy są uwagi. Uwag nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty przez 
aklamację.  

 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Zaopiniowanie materiałów na XLI sesję Sejmiku, w tym: 

a) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach 
wojewódzkich; 

b) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o funkcjonowaniu Portu Lotniczego 
Olsztyn-Mazury w Szymanach; 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Przyjęcie Protokołu Nr 38/2018 z dnia 17 września 2018 r. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

III. Zaopiniowanie materiałów na XLI sesję Sejmiku: 
 

 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów 
unijnych na drogach wojewódzkich; 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 
korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o stanie realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych  
na drogach wojewódzkich.  Omówił m.in. stan wdrażania projektów, w tym zakończone inwestycje, 
a także zapoznał zebranych z projektami z listy rezerwowej.  

           Załącznik Nr 3  
 

Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc podziękowała za przedstawioną informację  
i otworzyła dyskusję oddając głos Radnej Bernadecie Hordejuk, która zapytała o plany w zakresie 
rozbudowy drogi krajowej nr 521 na odcinku z Susza do granicy województwa pomorskiego. 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski poinformował, 
że zakończyła się przebudowa drogi nr 521 prowadzącej przez centrum Susza oraz przeniesiono poza 
miasto tranzyt samochodów ciężarowych. Przyznał, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest budowa 
skrzyżowania, które zmieni organizację ruchu i ułatwi poruszanie się po nim samochodom ciężkim.  
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Dodał, że z powodu braku środków finansowych nie ma planów rozbudowy odcinka z Susza  
do granicy województwa pomorskiego. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc poddała ww. projekt 
uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, 
wstrzymało się – 0. 

 
 
 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o funkcjonowaniu Portu Lotniczego 

Olsztyn-Mazury w Szymanach. 
 

Dyrektor Departamentu Geodezji i Infrastruktury, p. Wiktor Wójcik korzystając  
z prezentacji multimedialnej omówił funkcjonowanie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury  
w Szymanach. Zapoznał zebranych z połączeniami realizowanymi w bieżącym roku oraz przedstawił 
planowane nowe połączenia na rok 2019. Poinformował również o sytuacji finansowej Spółki.  

 
Załącznik Nr 4 

 
Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc podziękowała za przedstawienie materiału  

i poprosiła radnych o pytania.  
Radna Bożenna Ulewicz zapytała czy w kosztach operacyjnych lotniska  zawarto również koszty na 
promocję. 
Pan Wiktor Wójcik wyjaśnił, że środki finansowe na promocję połączeń nie pochodziły z budżetu 
Departamentu Geodezji i Infrastruktury. Były to dodatkowe środki przeznaczone na promocję 
województwa warmińsko-mazurskiego w ramach postępowań przetargowych.  
Radna Bożenna Ulewicz zapytała czy istnieje możliwość wyodrębnienia środków skierowanych  
na promocję.  
Pan Wiktor Wójcik poinformował, że jest taka możliwość oraz wskazał przybliżoną wysokość tych 
środków.  
 
Następnie głos zabrał Radny Marek Szter, który podkreślił, że większość osób, z którymi się 
spotyka jest zdania, iż do lotniska powinno się dopłacać. Dodał, że bardzo istotne jest pokazanie, 
wzrostu liczby pasażerów w każdym roku funkcjonowania lotniska przy postępującym spadku 
zaangażowania środków finansowych.  
 
Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc zapytała czy brane są pod uwagę połączenia  
z krajami Europy Wschodniej, Litwy i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego), w kontekście turystyki 
medycznej.  
Pan Wiktor Wójcik odpowiedział, że są to kierunki do rozważenia. Nadmienił, iż w sezonie wielu 
mieszkańców Kaliningradu oraz Litwy korzystało z lotów czarterowych z Szyman do Burgas.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc poddała ww. projekt 
uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, 
wstrzymało się – 0. 

 
           
IV. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Nie wniesiono. 
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V. Przyjęcie protokołu Nr 38/2018 z dnia 17 września 2018 r. 

 
Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc zapytała, czy są uwagi do przedstawionego protokołu. 
W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem projektu protokołu 
głosowało 3 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 
 

VI. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu 
podkreślając, że jest to ostatnie posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju V kadencji. Następnie 
zamknęła 39. posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju w dniu 1 października 2018 roku. 
 
   
         Przewodnicząca Komisji 
 
 
         Jolanta Szulc 
 

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Kantolak 


