Protokół Nr 39/2018
posiedzenia Komisji
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18.04.2018 r.
I. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk stwierdzając quorum otworzył
39. posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie przywitał
Członków Komisji oraz przybyłych gości.
Załącznik nr 1,2
II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali porządek
posiedzenia i zapytał, czy są uwagi. W związku z brakiem uwag, zarządził głosowanie.
Porządek obrad komisji przyjęto jednogłośnie.
Porządek posiedzenia kształtował się następująco:
I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku posiedzenia.
III. Informacja na temat bieżącej sytuacji związanej z ASF (afrykańskim
pomorem świń), stan i zagrożenia na terenie województwa warmińskomazurskiego - referuje
1. p. Ludwik Bartoszewicz Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii,
2. p. Dariusz Zalewski - Łowczy Okręgowy, Polski Związek Łowiecki Zarząd
Okręgowy Olsztyn,
3. p. Jan Heichel – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
IV. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w latach 20152016 Programu Ochrony Środowiska Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2015-2018,
 projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego przez Pana T.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”,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom,
w formie dotacji celowej, na dofinansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych w ramach Konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla” w 2018 r.,
V. Sprawy różne i wolne wnioski.
VI. Przyjęcie protokołu nr 38/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
VII. Zakończenie posiedzenia.
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III. Informacja na temat bieżącej sytuacji związanej z ASF (afrykańskim pomorem
świń), stan i zagrożenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację.
Załącznik nr 3
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje i poprosił radnych
o zabieranie głosu.
Radny Jan Rogowski zapytał, jak wygląda sytuacja na granicy z Białorusią.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
w nawiązaniu do pytania radnego, wyjaśnił, że Białoruś jest zagrożeniem, gdyż pomór
notowany w województwie podlaskim był z Białorusi. Nadmienił, że brakuje aktów prawnych
skutecznych do walki z afrykańskim pomorem świń.
Przewodniczący Komisji odniósł się do przedstawionych informacji i zapytał, czy
największe zagrożenie dotyczy
powiatów graniczących z
m.in. z Obwodem
Kaliningradzkim.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
odpowiedział, że zagrożenie jest duże. Dodał, że podejmowane są różne działania, ale
z informacji otrzymywanych od Straży Granicznej wynika, że np. stawiane płoty są
pokonywane przez dziki.
Przewodniczący Komisji poprosił o potwierdzenie, że zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzi nie ma i spożycie mięsa nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
podkreślił, że wirus jest szkodliwy tylko dla świń domowych i dzikich.
Radna Teresa Nowakowska zapytała, jak wygląda sytuacja na Ukrainie.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
poinformował, że wszelkie przypadki i ogniska występujące na Ukrainie nie są podawane.
Radny Paweł Szliwiński podkreślił, że świadomość wśród rolników jest bardzo duża.
Dodał, że głównie producenci trzody chlewnej z dużych gospodarstw stosują bioasekurację.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
zgodził się z wypowiedzią radnego i podkreślił, że jest świadomość wśród rolników
o problemie. Dodał, że do zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy dążenie do tego, aby zasady
bioasekuracji były stosowane we wszystkich gospodarstwach.
Radny Paweł Szliwiński powiedział m.in., że kwestia dodatkowych działań
w kontekście odstrzału dzików, zmniejszenia populacji spowodowuje zahamowanie
rozpowszechniania się ASF. Podkreślił, że należy użyć każdego środka, żeby przed tą
chorobą się uchronić. Zapytał na jakim etapie prowadzone są prace dotyczące wynalezienia
szczepionki na ASF.
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Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
podkreślił m.in., że ważna jest szybka reedukacja dzika. Nadmienił, że dużym problemem
jest to, że nie ma spersonalizowanej instytucji, która byłaby odpowiedzialna za dzika.
Zdaniem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii należałoby
spersonalizować instytucję, która by przejęła odpowiedzialność. Dodał, że jeżeli chodzi
o opracowanie szczepionki, to bardzo trudno cokolwiek opracować, a ponadto szczepienie
dzików jest trudne.
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska
podziękowała za przedstawione informację i zapytała m.in. o to jakie są oczekiwania
rolników. Poprosiła również o informację nt. planowanych działań i ewentualnych
odszkodowaniach dla rolników.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
powiedział m.in., że odszkodowania są wypłacane m.in. za zlikiwodowane świnie w wyniku
choroby. Podkreślił, że odszkodowanie nie jest wypłacane w sytuacji, gdy właściciel zwierząt
nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, np. nie miał znakowanych świń, czy też
sprowadził świnie z nieznanego źródła itd.
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska
odniosła się do wypowiedzi Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
i podkreśliła, że sytuacja będzie również mogła dotyczyć małych gospodarstw i stracą
wówczas swój dorobek życia.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
zgodził się z powyższą wypowiedzią i podkreślił, że problem jest z tym, aby trzodę chlewną
umieszczać w oddzielnych pomieszczeniach.
Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk podziękował za przedstawioną
informację i poprosił o zabranie głosu Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, p. Jan Heichel powiedział m.in., że
najważniejszym zadaniem jest depopulacja dzików. Podkreślił, że nie ma instytucji która
skutecznie mogłaby to zrobić. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wsparcie producentów trzody
chlewnej to jest m.in. program bioasekuracji. Nadmienił, że duże gospodarstwa zachowają
bioasekurację. Jeśli chodzi o mniejsze gospodarstwa, to należałoby wziąć pod uwagę inny
kierunek produkcji. Prezes podkreślił, że konieczne jest wprowadzenie odłowów dzików na
terenach miejskich również poza obwodami łowieckim, utworzenie państwowych podmiotów
skupujących trzodę chlewną z terenów objętych ASF lub zawarcie umowy z zakładami
skupującymi gwarantującej skup tuczników od rolników po godnej, a nie obniżonej cenie.
Dodał, że istotne jest zabezpieczenie programów pomocowych na zmianę kierunku
produkcji, wprowadzenie stałego programu rekompensaty utraconych dochodów dla
producentów trzody chlewnej, szczególnie ze stref objętych ograniczeniami oraz
wzmocnienie kadrowe i finansowe organów inspekcji weterynaryjnej.
Przewodniczący Komisji podkreślił m.in., że ważne jest uświadamianie rolników
o istniejącym zagrożeniu.
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, p. Jan Heichel poinformował, że
Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą spotkania i informują rolników.
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Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska
zapytała, czy rolnicy otrzymują pomoc.
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, p. Jan Heichel podkreślił, że bardzo
ważne jest skierowanie do nich pomocy związanej z przekwalifikowaniem się na inne działy
produkcji.
Przewodniczący Komisji zapytał, jak wygląda kwestia wykorzystywania
wcześniejszych doświadczeń występujących przy jednostkach chorobowych , które stanowiły
zagrożenie dla ludzi.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
odpowiedział, że jeżeli np. chodzi o drób to wszystkie te jednostki chorobowe występują
sezonowo. Natomiast chodzi o afrykański pomór świń utrzymuje się bardzo długo.
Podkreślił, że wirus w kościach padłych dzików może przeżyć do dwóch lat.
Radna Bożenna Ulewicz odniosła się do powyższej wypowiedzi dotyczącej
zalegających szczątków w lesie, które są zagrożeniem i podkreśliła, że Wojewoda
Warmińsko-Mazurski podjął w tym zakresie działania. Przy wsparciu Polskiego Związku
Łowieckiego, Lasów Państwowych, a także Wojska Polskiego przeszukiwano lasy. Dodała,
że akcja poszukiwawcza będzie wznowiona od końca kwietnia.
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska
poprosiła pana Prezesa o informację nt. dopłat bezpośrednich dla rolników. Zapytała m.in.
o to jak wygląda sytuacja i w jakiej wysokości zostały wypłacone oraz dlaczego
województwo warmińsko-mazurskie nie otrzymało jeszcze dopłat.
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, p. Jan Heichel w nawiązaniu do
powyższego pytania odpowiedział, że nie jest w stanie podać precyzyjnie danych. Nadmienił,
że rolnicy ok. 80 % zaliczek otrzymali do 1 grudnia. Dodał, że większość rolników otrzymała
decyzje, że do 30 czerwca będzie miała wypłacone zaliczki. Podkreślił, że zgodnie
z przepisami unijnymi do 30 czerwca zaliczki muszą zostać wypłacone. Zwrócił uwagę, że
problem jest ze składaniem e-wniosków, gdyż program jest ciągle poprawiany.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że ta sytuacja wpływa na ogólną kondycję
gospodarstw.
Radny Paweł Szliwiński zwrócił uwagę, że 5 % gospodarstw przewidzianych jest do
kontroli i z automatu nie otrzymują zaliczek, co jest zgodne z prawem.
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, p. Jan Heichel powiedział m.in., że
jeżeli w danym kraju wystąpiły klęski żywiołowe, to wówczas wcześniej wypłacane są
zaliczki.
Łowczy Okręgowy, p. Dariusz Zalewski korzystając z prezentacji multimedialnej
przedstawił informację nt. populacji dzika w województwie warmińsko-mazurskim oraz
omówił problem ASF i szkód łowieckich.
Załącznik nr 4
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska
podziękowała za przedstawioną informację. Dodała, że należy dbać zarówno o społeczeństwo
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rolników, jak i myśliwych. Zapytała m.in. o to, jak jeszcze można redukować pogłowie
dzików.
Łowczy Okręgowy, p. Dariusz Zalewski powiedział m.in., że mają za zadanie
ograniczenie populacji dzika. Dodał, że starają się zmienić przepisy, które nałożyłyby
większe obowiązki na rolników i myśliwych w zakresie współpracy. Omówił mechanizm
działania i postępowania z dzikami. Podkreślił, że należy dążyć i działać w takim kierunku
żeby ogniska ASF w województwie nie było.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
powiedział m.in., że należałoby powołać Państwową Straż Łowiecką, która by się zajmowała
tylko i wyłącznie redukcją dzika.
Łowczy Okręgowy, p. Dariusz Zalewski powiedział m.in., że odstrzał nie stanowi
rozwiązania, żeby skutecznie działać. Podkreślił, że należy szukać wielu rozwiązań.
Radny Paweł Szliwiński podał przykład Holandii, która poradziła sobie z afrykańskim
pomorem świń, redukując pogłowie dzika do zera. Dodał, że jeżeli jednym ze skutecznych
działań jest redukcja pogłowia dzika, to trzeba do tego dążyć i redukować.
Łowczy Okręgowy, p. Dariusz Zalewski odniósł się do wypowiedzi radnego
i podkreślił, że nie można porównywać się do Holandii, gdyż tereny są zupełnie inne.
Podkreślił, że depopulacja jest realnie niemożliwa do wdrożenia.
Radny Jan Rogowski zapytał, czy możliwa jest sterylizacja loch.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
odpowiedział, że nie ma takich prób.
Radna Teresa Nowakowska powiedziała, że nie można dążyć do tego, żeby dzików
w ogóle nie było. Podkreśliła, że należy podjąć takie działania, żeby istniała populacja
dzików.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, p. Ludwik Bartoszewicz
powiedział, że nie ma takich metod, aby zredukować populację dzika do zera.
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje. Poinformował, że
w czerwcu planowana jest debata nt. rolnictwa, na której temat ASF będzie równie poruszany.
Dodał, że szczegóły dotyczące zorganizowania debaty będą jeszcze omawiane.
IV. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:


projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w latach 20152016 Programu Ochrony Środowiska Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2015-2018,

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina odniósł się do
powyższej uchwały powiedział m.in., że jest to obowiązek ustawowy, który wynika z prawa
ochrony środowiska. Nadmienił, że raz na dwa lata Zarząd Województwa przygotowuje
informację z Programu Ochrony Środowiska, którą przedstawia Sejmikowi, a następnie
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Ministrowi Środowiska. Dodał, że radni otrzymali dokument, w którym opisane są m.in.
wszystkie priorytety.
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.


projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego przez Pana T.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 WarmińskoMazurskiego na obwody łowieckie”

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina powiedział m.in.,
że osoby zainteresowane wzywają Sejmik Województwa do wyłączenia ich gruntów
z terenów obwodów łowieckich. Wyjaśnił, że Zarząd Województwa, a kolejno Sejmik
podejmują uchwałę, w której wniosek zostaje oddalony z uwagi na brak kompetencji
i możliwości, które wynikają z uregulowań prawnych. Następnie zainteresowany występuje
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i z reguły wyroki są na korzyść
wnioskującego i grunty zostają wyłączone. Dodał, że uchwalono nową ustawę prawo
łowieckie, która nakłada na Samorząd Województwa dokonanie nowego podziału
województwa na obwody łowieckie.
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska
zapytała ile już zostało wyłączonych gruntów.
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina powiedział, że nie
ma dokładnych danych, ale wyłączono bardzo dużo gruntów, gdyż po kilka wniosków
wpływało na każdą sesję. Podkreślił, że w nowej ustawie też będą wyłączenia, tylko z taką
różnicą, że zainteresowany będzie składał wniosek do Starosty właściwego miejscowo o to
żeby te grunty wyłączyć ze swojego obwodu. Nadmienił, że wówczas na tym terenie nie
będzie dotowania szkód łowieckich za straty w uprawach rolnych.
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina powiedziała m.in.,
że rolnik, właściciel nieruchomości będzie wnioskował o włączenie gruntów do obwodów
łowieckich w celu uzyskania dopłat do szkód łowieckich za straty w uprawach rolnych.
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poddał
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom,
w formie dotacji celowej, na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
w ramach Konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
w 2018 r.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław
Sarnowski powiedział m.in., że w ramach Konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla” wpłynęło 31 wniosków od gmin. Do dofinansowania zarekomendowano 23
6

przedsięwzięcia, inwestycje, które zostały ocenione pozytywnie, natomiast pozostałe wnioski
nie spełniły wymagań formalnych. Nadmienił, że maksymalna kwota udzielonego
dofinansowania wyniosła ok. 10 tys. zł. Podkreślił, że zauważalne są zmiany na wsiach, które
korzystają z różnego rodzaju programów.
Radny Paweł Szliwiński zapytał, czy dofinansowanie uzyskane w ramach Konkursu
może zostać przeznaczone, jako wkład własny do innego przedsięwzięcia.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław
Sarnowski odpowiedział, że chodzi o małe projekty, które są skierowane do miejscowości
sołeckich, a gmina może zapewnić wkład własny.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że środki przeznaczane na tego rodzaju
inwestycje rozwijają samorządność lokalną.
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poddał
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
V. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji odczytał pismo p. Urszuli Pasławskiej Poseł na Sejm RP
w sprawie zorganizowania debaty nt. rolnictwa, które wpłynęło do Przewodniczącego
Sejmiku.
Załącznik nr 5
Przewodniczący Komisji zaproponował przeprowadzenie debaty w czerwcu na temat
rolnictwa. Dodał, że skład i miejsce debaty jest jeszcze do ustalenia.
Radny Paweł Szliwiński zwrócił się z wnioskiem, aby cyklicznie, np. raz w roku
w planach pracy Komisji pojawiała się debata na ustalone tematy.
Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek został przyjęty przez aklamację.
Członek Zarządu, p. Sylwia Jaskulska poinformowała, że Zarząd Województwa
podjął uchwałę dot. Konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego”, gdzie o dofinansowania będą mogły ubiegać się sołectwa poprzez Samorząd
Gminy. Podkreśliła, że ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji
terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności
lokalnych.
Przewodniczący Komisji poprosił p. Andrzeja Milkiewicza Kierownika Biuro ds.
zadań wynikających z ustawy prawo wodne o
przedstawienie sytuacji związanej
z przekazywaniem Żuławskich Zakładów Melioracji do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
Kierownik Biuro ds. zadań wynikających z ustawy prawo wodne, p. Andrzej
Milkiewicz zapoznał członków z trudną sytuacją dot. przejmowania Żuławskich Zakładów
Melioracji. Podkreślił, żeby skutecznie wszystko przekazać łączenie z dokumentacją
z Archiwum Państwowego potrzeba wiele czasu.
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Członek Zarządu, p. Sylwia Jaskulska odniosła się do prawa wodnego i podkreśliła,
że samorządy będę ponosić duże opłaty z tytułu wód opadowych.
Przewodniczący Komisji dodał, że infrastruktura dotycząca utylizacji wód opadowych
jest na słabym poziomie.
Członek Zarządu, p. Sylwia Jaskulska
z Przedstawicielami Wód Polskim i omówić sytuację.
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Kierownika Biuro ds. zadań wynikających z ustawy prawo wodne, p. Andrzej
Milkiewicz podkreślił, że Wody Polskie mają podział hydrograficzny i nie mają nic
wspólnego z podziałem administracyjnym.
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina w nawiązaniu do
powyższych wypowiedzi dodał, że Wody Polskie przejęły kompetencje od Marszałka
i starostw dla wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że te tematy również będą poruszane na
debacie. Następnie poinformował, że wniosek komisji dot. kwasowości gleb został
przekazany do Marszałka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Członkowie Komisji ustalili, że na następnym posiedzeniu będzie omawiany temat
kształcenia związany z obecnymi kierunkami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie oraz plany związane z otwarciem nowych kierunków.
VI. 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
5
Członków
Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
VII. 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 WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Komisji
Marcin Piwowarczyk

Sporządziła:
Sylwia Wiśniewska
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