
Protokół Nr 28/2018 

z posiedzenia  

Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 

z 21 sierpnia 2018 r. 

 

Początek posiedzenia: 10:00  

Miejsce: Siedziba Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 

1, sala 424 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Pan 

Stanisław Bułajewski, witając wszystkich zaproszonych gości.   

 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

• projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

• projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, 

• projektu uchwały w sprawie nadania Januszowi Lorenzowi Honorowego 

Obywatelstwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto  jednogłośnie. 
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3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

Projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–Mazurskiego 

pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, zreferował Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, 

Pan Andrzej Pęziński. Pan Kierownik Andrzej Pęziński powiedział, iż Samorząd Województwa 

w oparciu o Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego do roku 2025 oraz w ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa  

w regionie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wspiera gminy z woj. w–m poprzez 

przekazywanie dotacji celowych na dofinansowanie infrastruktury strażackiej z działów: 

- zakup samochodów; 

- zakup sprzętu ratowniczego; 

- budowa, rozbudowa, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Pan Kierownik Andrzej Pęziński powiedział, iż dzięki przekazywanym dotacjom celowym na 

utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na Warmii i Mazurach gminy są w stanie 

zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom naszego regionu. 

Szczególna uwaga poświęcana jest miejscom, gdzie niezbędna jest pomoc finansowa bez której 

zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie byłyby możliwe do zrealizowania. 

Proponowane wsparcie finansowe ma zabezpieczenie w budżecie Województwa na rok 2018 

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – 

ochotnicze straże pożarne. 

Po krótkiej dyskusji członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie 

jednogłośnie. 

Po głosowaniu radni przeszli do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, iż 

zapoznali się z materiałami i nie mają żadnych pytań. Projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie 

jednogłośnie. 

Członkowie komisji przeszli do głosowania nad kolejnym projektem uchwały w sprawie 

nadania Januszowi Lorenzowi Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

Pan Edward Adamczyk oraz Pan Stanisław Bułajewski zasugerowali, że debata nad projektem 

jest zbędna, gdyż postać Janusza Lorenza jak również jego zasługi są znane. Pan Krzysztof 

Żochowski powiedział, iż jemu ta osoba nie jest szerzej znana, zatem wstrzyma się od głosu. 

Również Pani Irena Burczyk powiedział, że to jest postać zasłużona dla województwa,  

a zwłaszcza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
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Przy jednym głosie wstrzymującym, radni projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie. 

 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

Nie zgłoszono. Obecny na posiedzeniu Komisji, Pan Wiktor Leyk, Szef Kancelarii Sejmiku 

dodał, iż sejmik województwa warmińsko-mazurskiego jako jedyny z pośród sejmików, które 

przesłały statuty do zaakceptowania Panu Premierowi, otrzymał akceptację. Inne sejmiki 

otrzymały decyzję odmowną lub są na etapie konsultacji. Członkowie komisji złożyli swoje 

gratulacje i podziękowali za sprawne przeprowadzenie zmian. 

 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

6. Zakończenie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący komisji Stanisław Bułajewski zakończył posiedzenie komisji (godz. 

10:22).                                                                                       

                                                                                Wiceprzewodniczący Komisji 

          

                                                                                     Stanisław Bułajewski 

Protokół sporządził: Maciej Zasada 


