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         KS-BOR.0002.6.2018  
 
Protokół  
Nr XXXIV/2018 
XXXIV sesji 
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 19 lutego 2018 r. 
 
Miejsce posiedzenia: Sala Sesyjna Sejmiku 
Początek posiedzenia: 11:00 
Spośród 30 radnych obecnych było: 29 radnych 
Zakończenie posiedzenia 19.02.2018 r., godz. 11:50 
                                                                                                                                                                                   
1. Otwarcie obrad. 
                                                                            

Przewodniczący Sejmiku, p. Jan Bobek powitał serdecznie radnych województwa, zarząd 
województwa, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów oraz pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego. Następnie stwierdził prawomocność obrad. 

 
Załącznik nr 1, 2 

 
 
2.  Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 

 
Przewodniczący Sejmiku poddał pod głosowanie wniosek o dołączenie do porządku obrad 

projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które zostały umieszczone  
w punktach 19-22 oraz w punkcie 28 zaktualizowanego porządku obrad, który został przesłany do 
radnych. Dodał, że w punkcie 28 porządku obrad różnica w projekcie dotyczy jedynie podmiotu 
wykonującego zadanie, które ma zostać dofinansowane. Było „Centrum Kultury  
w Ostródzie”, a jest „Gmina Miejska Ostróda”. 
 

Przewodniczący Sejmiku zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Ponieważ nie było uwag, 
Przewodniczący Sejmiku poddał porządek obrad pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad  
głosowało – 25 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
Po głosowaniu  porządek obrad kształtował się następująco: 
 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między 

posiedzeniami Sesji. 
4. Interpelacje i zapytania. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” – referująca:  
p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 
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6. Podjęcie 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) – referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek 
Zarządu Województwa. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej Sprzedawców 
Polskiego Węgla z siedzibą w Katowicach pn. „NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA” 
– referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – 
referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie Hartowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – 
referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – 
referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 
Warmińsko-Mazurskie – referujący: p. Marcin Kuchciński, Członek Zarządu 
Województwa. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru 
(odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy Grunwald i Olsztynek – 
referujący: p. Marcin Kuchciński, Członek Zarządu Województwa. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru 
(odcinek byłej drogi krajowej nr 16) na terenie miasta Ostróda – referujący: p. Marcin 
Kuchciński, Członek Zarządu Województwa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru 
(odcinek byłej drogi krajowej nr 51) na terenie gminy Stawiguda – referujący:  
p. Marcin Kuchciński, Członek Zarządu Województwa. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania zarządcy dróg 
wojewódzkich – referujący: p. Marcin Kuchciński, Członek Zarządu Województwa. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Jonkowo pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na zadanie pn.: „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, 
Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi  
w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16- węzeł Olsztyn 
Zachód – część 5: rondo na terenie Gminy Jonkowo” – referujący: p. Marcin Kuchciński, 
Członek Zarządu Województwa. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty  
w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 r. zadań z zakresu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek 
Województwa. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2018 – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek 
Województwa. 

19. Podjęcie 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” - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa. 

20. Podjęcie 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 
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2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody 
łowieckie” - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa. 

21. Podjęcie 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” - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa. 

22. Podjęcie 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” - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 
pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego – 
referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark  
na dofinansowanie w zakresie promocji Miasta Lidzbarka podczas Festiwalu Miast 
Cittaslow – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Węgorzewskiego 
Centrum Kultury w Węgorzewie – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek 
Województwa. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie 
kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury  – referująca: p. Wioletta Śląska-
Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Sorkwity pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sorkwitach  – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury 
realizowanych przez Gminę Miejską Ostróda – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, 
Wicemarszałek Województwa. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury realizowanych 
przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – referująca:  
p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Iława pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lasecznie, gmina Iława – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek 
Województwa. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury 
realizowanych przez miejskie instytucje kultury  – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, 
Wicemarszałek Województwa. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego powiatu  
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  – referująca: p. Wioletta Śląska-
Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury  – 
referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 
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34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Muzeum Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki  
w Ogródku – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa. 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny  
na rzecz Powiatu Szczycieńskiego, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem 
garażu, położonej w obrębie 4 miasta Szczytno, oznaczonej w rejestrze ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 88/14 o powierzchni 0,0023 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1S/00051131/5 – referujący:  
p. Marcin Kuchciński, Członek Zarządu Województwa. 

36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok – referujący: Przewodniczący 
Sejmiku p. Jan Bobek  

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 – referujący: Marszałek 
Województwa p. Gustaw Marek Brzezin. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2018 rok – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek 
Brzezin. 

39. Sprawy organizacyjne Sejmiku.  
40. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
41. Wnioski i oświadczenia radnych. 
42. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Sejmiku z dnia 28.12.2017 r. 
43. Sprawy różne. 
44. Zamknięcie Sesji. 

 
3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami 

sesji. 
 

     Załącznik nr 3 
 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku 
zamknął ten punkt. 
 
4. Interpelacje i zapytania. 
 

Radny Marcin Kulasek„działając na podstawie art. 96 Prawa ochrony środowiska tj. w celu 
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko” sejmik 
województwa może w drodze uchwały wprowadzić „ograniczenia lub zakazy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” - zwracam się z prośbą w imieniu 
mieszkańców Olsztyna reprezentowanych przez radnego miasta Krzysztofa Kacprzyckiego,  
o przygotowanie stosownej uchwały tzw. Uchwały Antysmogowej (na początek pilnie dla miasta 
Olsztyna) oraz pełną analizę obszaru województwa pod kątem konieczności wsparcia działań 
samorządów lokalnych w walce z zanieczyszczeniem powietrza. 

Za stosowne należy uznać wprowadzenie dla Olsztyna zakazu spalania węgla i drewna  
w kotłach, piecach i kominkach, w trybie pilnym dla nowych instalacji  
i z okresem przejściowym do 2025 dla już istniejących instalacji. Za zasadne należy uznać podjęcie 
stosownych działań ze strony Sejmiku województwa mając na uwadze dotychczasowe uchwały 
Sejmiku tj. nr XIX/446/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia Programu ochrony 
powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM 
10 oraz Nr XXXI/614/13 z dnia 28 października 2013 r. „Program ochrony powietrza ze względu 
na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn. 
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Za konieczne uważam podjęcie działań przez Władze Samorządu Województwa, również ze 
względu na funkcjonujący na terenie miasta Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Olsztynie, w którego Radzie Społecznej mam przyjemność pracować. Dotychczasowe 
orzecznictwo stoi po stronie Samorządów Województwa działających na rzecz mieszkańców i tak: 
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie odrzucał albo oddalał skargi na uchwały 
Sejmiku (sygn. Akt: II SA/Kr 521/16 oraz II SA/Kr 750/17). Podobną decyzję podjął w listopadzie 
WSA w Gliwicach (sygn. II SA/G1 903/17). W październiku 2017 r. WSA w Krakowie uzasadniał, 
że konstytucja zapewnia ochronę zdrowia obywateli, a piece i kotły, które nie spełniają 
podstawowych standardów emisyjnych, są zagrożeniem dla życia mieszkańców. 
W dotychczasowych rozstrzygnięciach sądy administracyjne podkreślały, że uchwały antysmogowe 
spełniają wymagania ustawy Prawo ochrony środowiska, a tryb ich przyjęcia uwzględniał wszystkie 
niezbędne procedury. 

W związku z powyższym, jak na wstępie, wnoszę o pilne przygotowanie stosownej uchwały”. 
 

Radna Bożenna Ulewicz  
1. „Z uwagi na problemy, jakie przeżywa Muzeum Warmii i Mazur w związku  
z wieloletnim nieodprowadzaniem VAT Urzędowi Marszałkowskiemu, uprzejmie proszę  
o przygotowanie informacji po sprawdzeniu pozostałych podmiotów podległych Panu Marszałkowi 
pod kątem nieodprowadzania VAT przez te instytucje”. 
 
2. „Uprzejmie proszę Pana Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji o następujące informację: 

- kiedy został zakupiony samochód dla Teatru im. Stefana Jaracza  
w Olsztynie, 
-  z jakich środków został zakupiony i na czyj wniosek, 
-  jakiej marki (+parametry) jest zakupiony samochód, 
-  czy istniała pilna potrzeba zakupu tego samochodu?” 

 
3. „Kiedy i na jaką sumę został wykonany remont dachu w Teatrze im. Stefana Jaracza  
w Olsztynie? Czy inwestycja została już zrealizowana i odebrana?” 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że odpowiedź na zgłoszone interpelacje radni 
otrzymają na piśmie.  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego”. 

 
Załącznik nr 4 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
Załącznik nr 5 

 
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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6. Podjęcie 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). 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 

Załącznik nr 6 
 

Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały pod głosowanie.  

Za podjęciem uchwały głosowało – 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej Sprzedawców     

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

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 7 

 
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 27 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 8 

 
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 28 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie Hartowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 9 

 
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 10 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 28 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 
 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 
Warmińsko-Mazurskie. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
Załącznik nr 11 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało - 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru 

(odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy Grunwald i Olsztynek. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Załącznik nr 12  
 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru 
(odcinek byłej drogi krajowej nr 16) na terenie miasta Ostróda. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
Załącznik nr 13 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało – 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru 
(odcinek byłej drogi krajowej nr 51) na terenie gminy Stawiguda. 

 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Załącznik nr 14 
 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania zarządcy dróg 

wojewódzkich. 
 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
Załącznik nr 15 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało - 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Jonkowo pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na zadanie pn.: „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, 
Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi  
w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16- węzeł Olsztyn 
Zachód – część 5: rondo na terenie Gminy Jonkowo”. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju oraz Komisja 

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Załącznik nr 16 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało - 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 r. zadań z zakresu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 
  

Załącznik nr 17 
 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały pod głosowanie.  

Za podjęciem uchwały głosowało - 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2018. 

 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 
Rodziny i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

  
Załącznik nr 18 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało - 27 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

 
19. Podjęcie 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”. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 

Załącznik nr 19 
 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 27 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 

 
20. Podjęcie 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”. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 20 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 26 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 

 
21. Podjęcie 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”. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Załącznik nr 21 
 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały pod głosowanie.  

Za podjęciem uchwały głosowało – 27 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 
 
22. Podjęcie 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”. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 

Załącznik nr 22 
 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 25 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 

pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 
Rodziny i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 23 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że  z projektu uchwały została usunięta podstawa 

prawna: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, który został 
błędnie wpisany.  

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 27 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark  

na dofinansowanie w zakresie promocji Miasta Lidzbarka podczas Festiwalu Miast 
Cittaslow. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju oraz Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 24 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –3. 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Węgorzewskiego Centrum 
Kultury w Węgorzewie. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji oraz Komisja 

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 

Załącznik nr 25 
 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury 
realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji projekt uchwały 

zaopiniowała negatywnie, natomiast Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
Załącznik nr 26 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się –0. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Sorkwity pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sorkwitach. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji oraz Komisja 

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Załącznik nr 27 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 5. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury 
realizowanych przez Gminę Miejską Ostróda. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że brakuje opinii Komisji, gdyż Komisja Kultury  

i Edukacji oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wycofany 
przez Zarząd Województwa. Dodał, że różnica w projekcie uchwały dotyczy zmiany podmiotu 
wykonującego zadania, które ma otrzymać dofinansowanie.  
 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały pod głosowanie.  

Za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –6 . 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury realizowanych 
przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji oraz Komisja 

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 

Załącznik nr 28  
 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 22 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 4. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Iława pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lasecznie, gmina Iława. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji oraz Komisja 

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 

Załącznik nr 29 
 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 5. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury 
realizowanych przez miejskie instytucje kultury. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji oraz Komisja 

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 

Załącznik nr 30 
 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego powiatu  
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji oraz Komisja 

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
 

Załącznik nr 31 
 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
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Za podjęciem uchwały głosowało – 28 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji oraz Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 32 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Muzeum Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki  
w Ogródku. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji oraz Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 33 

 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 28 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny  

na rzecz Powiatu Szczycieńskiego, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem 
garażu, położonej w obrębie 4 miasta Szczytno, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 88/14 o powierzchni 0,0023 ha, dla której Sąd Rejonowy  
w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1S/00051131/5. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju oraz Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 
Załącznik nr 34  

 
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zmienił się Dziennik Ustaw. Tekst jednolity  

w Dzienniku Ustaw pojawił się po przygotowaniu projektu uchwały.   
 
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 

uchwały pod głosowanie.  
Za podjęciem uchwały głosowało – 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Plan Kontroli przygotowała Komisja Rewizyjna.  
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Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały pod głosowanie.  

Za podjęciem uchwały głosowało – 29 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wpłynęła autopoprawka do ww. projektu 
uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawką.  

Załącznik nr 35 
 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.  

Za podjęciem uchwały głosowało – 28 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wpłynęła autopoprawka do ww. projektu 
uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz  
z autopoprawką.  

Załącznik nr 36 
 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść 
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.  

Za podjęciem uchwały głosowało – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4. 
 
39.  Sprawy organizacyjne Sejmiku. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że kolejna sesja Sejmiku zaplanowana jest na 27 
marca 2018 r. 
 
40. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zostaną 
udzielone na piśmie. 
 
41. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Nie wniesiono. 

 
42. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Sejmiku z dnia 28.12.2017 r. 
 

Wobec braku uwag, Przewodniczący Sejmiku zarządził głosowanie nad przyjęciem 
protokołu.  

Za przyjęciem protokołu głosowało 25 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –3. 
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43. Sprawy różne. 
 

Nie wniesiono.  

                                    

44. Zamknięcie Sesji. 
 
Zamykając obrady XXXIV sesji Sejmiku Przewodniczący Sejmiku podziękował wszystkim 

za przybycie oraz za aktywny udział w posiedzeniu. 

 

        Przewodniczący Sejmiku 

 

                   Jan Bobek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


