Protokół Nr 19/2018
z posiedzenia
Komisji Współpracy Międzynarodowej
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
1. Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej, p. Zbigniew Pietrzak,
otworzył posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińskowitając członków Komisji oraz zaproszonych gości.
(listy obecności – zał. Nr 1,2)
2. Zatwierdzenie porządku obrad
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/782/18 Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie
dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach
Konkursu
"WM
DLA
WM.
WSPARCIE
WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ JST Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO W 2018 ROKU"
4. Sprawy różne i wolne wnioski
5. Zakończenie posiedzenia
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek obrad
przyjęto pozytywnie jednogłośnie.
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/782/18 Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w
formie
dotacji
celowej
na
dofinansowanie
przedsięwzięć
międzynarodowych w ramach Konkursu "WM DLA WM. WSPARCIE
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST Z WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO W 2018 ROKU"
Przewodniczący Komisji WM przekazał głos Dyrektorowi Departamentu Współpracy
Międzynarodowej p. Łukaszowi Bielewskiemu, który omówił w/w projekt uchwały. Dyrektor
Departamentu Współpracy Międzynarodowej wyjaśnił, że uchwała ma charakter techniczny, w
tym roku wdrażany jest pilotażowy program WM dla WM czyli program, w którym Samorząd
Województwa zachęca i wspiera samorządy lokalne z regionu do współpracy międzynarodowej.
Jednym z projektów pierwotnie wybranych do dofinansowania była propozycja gminy Gołdap na
polsko-rosyjski półmaraton, realizowany od lat, natomiast Departament WM otrzymał sygnał w
lipcu br., że niestety organizatorzy muszą z tego dofinansowania zrezygnować. Pierwszą
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propozycją na liście rezerwowej jest propozycja powiatu piskiego przewidziana do realizacji na
jesień. Istnieje jeszcze możliwość przekazania zwolnionych środków na realizację kolejnego na
liście projektu. Będzie to projekt polsko-litewski.
Radna J. Król zapytała co zawiera ten projekt
Dyrektor Departamentu WM odpowiedział, że projekt dotyczy konferencji
samorządowej i szczegółowo go omówił.
Przewodniczący KWM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Projekt został
przyjęty pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym się.
4. Sprawy różne
W związku z brakiem spraw w punkcie sprawy różne, Przewodniczący Komisji WM
przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
a)

Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji WM zakończył posiedzenie Komisji Współpracy
Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dn. 28.08.2018 r.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Pietrzak
Protokołowała
Karolina Nikiel
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