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Protokół Nr 37/2018  

posiedzenia Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 16.02.2018 r.  

 

1. Otwarcie posiedzenia.   

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk stwierdzając quorum otworzył  

37. posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.     

          Załącznik nr 1,2  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

• projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej 

Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach pn. „NIE dla 

SMOGU – TAK dla WĘGLA”, 

• projektu uchwały w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

• projektu uchwały w sprawie Hartowieckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

• projektu uchwały w sprawie Spychowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

• projektu uchwały w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania  

o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2017 (formularz OS-7), 

• projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Pana K.W. 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.M.. 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 T.A. i Pana P.A. 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 H.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". 
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4. Sprawy różne 

• Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2018. 

 5. Przyjęcie protokołu nr 36/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. 

           6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Porządek obrad komisji przyjęło 

jednogłośnie. 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXIII sesję Sejmiku w tym: 

 

• projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej 

Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach pn. „NIE dla 

SMOGU – TAK dla WĘGLA”, 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad 

poinformowała, że 23 listopada 2017 r. wpłynęła petycja z Izby Gospodarczej Sprzedawców 

Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach pn. „NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA”. 

Dodała, że propozycja jest taka żeby tę petycję odrzucić ponieważ większość tych postulatów 

jest już zrealizowanych, albo w czasie realizacji. Nadmieniła, że petycja ta jest bezzasadna. 

Dodała m.in., że jeżeli chodzi o uchwałę antysmogową, to cały czas sprawa jest 

monitorowana.  

 

Radny Jan Rogowski zapytał, czy są przewidziane jakieś działania w związku ze 

smogiem. 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad 

odpowiedziała, że działania są cały czas prowadzone. Z punktu widzenia Sejmiku są to 

uchwały, programy krótkoterminowe dotyczące ochrony powietrza dla strefy warmińsko-

mazurskiej, dla miasta Olsztyna i miasta Elbląga. Nadmieniła, że w dokumentach 

strategicznych, które zostały uchwalone przez Sejmik zapisane jest  co należy robić i m.in. na 

szczeblu gminnym to się odbywa. Podkreśliła m.in., że cała oś priorytetowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego poświęcona jest energetyce. Dodała,  że Samorząd Województwa 

widzi problem i dużo robi w tym zakresie. 

 

Radny Ryszard Kawczyński odniósł się do wyjazdowego posiedzenia Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Białymstoku i podkreślił, że należy wprowadzić duże inwestycje, żeby chronić środowisko 

i powietrze. Dodał, że należy inwestować w duże przedsięwzięcia. Podkreślił, że trzeba 

poprzeć ideę  budowy „spalarni”. Nadmienił, że  pracuje w takiej firmie, która ma materiał do 

spalania, chroni środowisko, gdyż uzyskuje energię i nie emituje dwutlenku węgla, co 

wpływa na ochronę środowiska.   

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

odbywających służbę przygotowawczą i powiedział, że w poprzednim roku Komisja odbyła 

wyjazdowe posiedzenie do Białegostoku, żeby zwiedzić Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych. Zakład ten funkcjonuje bardzo dobrze i daje bardzo dobre efekty. Dodał, że 

jest to Spółka należąca do miasta, która bardzo sprawnie jest zarządzana, a kiedyś były opory 

przed powstaniem Zakładu,  podobnie jak obecnie jest w Olsztynie.  

 

Radny Jan Rogowski powiedział m.in., że  kiedy Lidzbark należał do województwa 

ciechanowskiego wprowadzano dopłaty do ogrzewania gazowego. Wszyscy zaczęli 
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przestawiać się na ogrzewanie gazowe. Później nastąpiła zmiana województw i obecnie 

sytuacja wygląda tak, że ogrzewanie nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w niewielkim stopniu, 

ponieważ wszyscy przeszli na tańszą formę ogrzewania. Zapytał, czy są jakieś plany żeby 

wprowadzać gazowe ogrzewanie.  

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad 

w nawiązaniu do pytania radnego odpowiedziała, że z punktu widzenia samorządu 

województwa takie rozwiązanie nie jest do końca możliwe, ponieważ to są zadania 

samorządów gminnych. Dodała, że patrząc na doświadczenia innych miast np. Krakowa, 

które jest  prekursorem uchwał antysmogowych to kierunek tylko i wyłączenie wymiany 

piecy jest niewystarczający i przewidują np. dopłaty do nośników energii. Podkreśliła, że 

oprócz dopłaty do wymiany instalacji powinna również być dopłata do nośników energii dla 

najuboższych. 

 

Radny Paweł Szliwiński powiedział m.in., że na osiedlach domków jednorodzinnych 

jest taka możliwość żeby spółdzielnie się łączyły i robiły jedną wspólną ciepłownię, 

podłączając cały system domków w celu powstawania jednego źródła energii.  

 

Ryszard Kawczyński powiedział m.in., że jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, który realizuje wiele programów, o których należy 

informować mieszkańców. Dodał, że należy dotrzeć do ludzi z informacją, że mogą np.  

skorzystać z dofinansowania.  

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 

• projekt uchwały w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad 

powiedziała m.in., że trzy obszary chronionego krajobrazowego, które są przedmiotem obrad,  

były zatwierdzone Rozporządzeniem  Wojewody, a obecnie będą to już uchwały Sejmiku. 

Nadmieniła, że są już zrobione mapy cyfrowe z dokładnością do punktów załamania. 

Wprowadzono szereg odstępstw na których zależy najbardziej mieszkańcom na strefach 

ochronnych. Podkreśliła, że są to uchwały bardzo potrzebne i mieszkańcy tych obszarów na 

nie czekają.  

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

• projekt uchwały w sprawie Hartowieckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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• projekt uchwały w sprawie Spychowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

• projekt uchwały w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania  

o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2017 (formularz OS-7), 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad  

powiedziała m.in., że Urząd Statystyczny 20 stycznia br. opublikował wzory formularzy   

i wyznaczył termin na ich wypełnienie. Dodała, że Rozporządzenie nakłada obowiązek na 

Sejmiki Województw. Zdaniem Pani Dyrektor prościej byłoby gdyby nakładał na Zarząd, ale 

Marszałek nie może przejąć kompetencji Sejmiku.  Podkreśliła, że dane statystyczne 

pobierane są z serwerów Wojewody.  

 

Radny Ryszard Kawczyński podkreślił, że należy dostosować się do obowiązującego 

prawa.  

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

• projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Pana K.W. 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", 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad  

powiedziała m.in., że do Departamentu wpływa bardzo dużo pism w sprawie wezwania 

Sejmiku Województwa do usunięcia naruszenia prawa.  Dodała, że nowa ustawa ma 

wprowadzić zmiany w tym zakresie i będzie najprawdopodobniej obowiązywała od kwietnia. 

Nadmieniła, że wówczas trzeba będzie podzielić województwo na nowe obwody łowieckie. 

Wyjaśniła, że zgodnie z prośbą radnego wystąpili o opinię prawną w sprawie rozpatrywania 

tych wezwań i radni otrzymali odpowiedź, że to jest w kompetencjach Sejmiku.  

 

Przewodniczący Komisji Marcin Piwowarczyk zapytał, czy  nowe przepisy  będą  

w stanie pomóc w tej sprawie.  

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad 

odpowiedziała, że tak, gdyż pojawi się zapis, że dany właściciel nieruchomości, który będzie 

chciał ją wyłączyć  z obwodu łowieckiego to będzie musiał przedstawić akt notarialny  

i  wówczas odbędzie się wyłączenie. Zaznaczyła, że należy mieć na uwadze, że wówczas nie 

będą przysługiwały żadne odszkodowania.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w takiej sytuacji nie będzie już potrzebna 

uchwała Sejmiku.  
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Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad 

odpowiedziała, że wtedy już nie będzie potrzebna uchwała. Na podstawie aktu w każdej 

chwili obszar będzie mógł zostać wyłączony albo włączony.  

 

Przewodniczący Komisji dodał, że należy mieć nadzieję, że ustawa w sprawie prawa 

łowieckiego zostanie uchwalona w najbliższym czasie i rozwiąże wiele problemów.   

 

Radny Paweł Szliwiński dodał, ustawa jest procedowana i w najbliższym czasie 

powinna zostać uchwalona. Dodał, że ustawa ta rozwiązuje wiele problemów, które wcześniej 

nie były uregulowane.  

  

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad 

dodała, że mają nadzieję, że do końca kwietnia ustawa zostanie już uchwalona.   

 

Radny Paweł Szliwiński zaproponował, żeby uświadomić osoby składające pisma  

w sprawie obwodów łowieckich, aby wstrzymali się do czasu przyjęcia nowej ustawy. 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad 

powiedziała, że tłumaczą ludziom, ale i tak składają pisma. Podkreśliła, że  wypłaty za szkody 

łowieckie stanowią olbrzymią kwotę, co pokazuje skalę problemu.  

 

Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi radnego Pawła Szliwińskiego  

i dodał, że może warto byłoby uświadamiać ludzi, że to jest kwestia dwóch, trzech miesięcy  

i wszystko będzie uregulowane. 

 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  

poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

• projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Panią M.M. 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", 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

•  projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Panią T.A. i Pana P.A. 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", 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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• projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Panią H.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". 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk  poddał 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

4.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

• Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2018. 

 

Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poinformował, że Członkowie 

Komisji otrzymali projekt planu pracy Komisji na rok 2018. Poprosił o uzupełnienie planu  

w miesiącach, w których nie ma żadnego tematu do obrad.  

Radny Ryszard Kawczyński i radny Paweł Szliwiński odnieśli się do wniosku 

złożonego przez Członków Komisji  w/s wapniowania gleb i podkreślili, że żadna informacja 

w tej sprawie nie wpłynęła. Poprosili o ustosunkowanie się do  tego wniosku. 

Członkowie Komisji ustalili, że temat wapniowania gleb będzie tematem obrad 

najbliższego posiedzenia Komisji.  

Po przeprowadzonej dyskusji uzupełniono plan pracy.  

Ponieważ nie było  więcej uwag, Przewodniczący Komisji poddał uchwałę  

w/s przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2018 pod głosowanie.  

Za pozytywnym przyjęciem planu pracy głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Plan pracy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej na rok 2018 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zapytał, czy są uwagi  

do przedstawionego protokołu. Ponieważ nie wniesiono uwag zarządził głosowanie.  

Za pozytywnym przyjęciem protokołu głosowało 3 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
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6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu, a następnie zamknął  posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji   

                                                                             Marcin Piwowarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Sylwia Wiśniewska 

 


