Protokół Nr 42/2018
posiedzenia Komisji
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22.08.2018 r.
I. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk stwierdzając quorum otworzył
42. 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 posiedzenia.
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 przedstawiał się następująco:
I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku posiedzenia.
III. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Sejmiku, w tym:
 projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Olsztynie na rzecz ekonomiczno-społecznych działań
rozwojowych;
 projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber;
 projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich;
 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji
celowej na realizację zadań własnych gmin – przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach
konkursu pn. : „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego” w 2018 roku (II nabór).
IV. Sprawy różne i wolne wnioski.
V. Przyjęcie protokołu nr 41/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
VI. Zakończenie posiedzenia.
III. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Sejmiku:


projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na rzecz ekonomiczno-społecznych
działań rozwojowych;

Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, p. Robert
Kujawiak korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił Radnym informację
o działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na rzecz ekonomicznospołecznych działań rozwojowych.
Załącznik nr 3

Podczas prezentacji Radny Ryszard Kawczyński, w związku z uzyskaną informacją,
iż w Polsce nie dopłaca się do lasów zapytał, które z państw w Europie dopłaca do lasów.
Przewodniczący Sejmiku, p. Jan Bobek wyjaśnił, że większość lasów w Polsce jest
państwowych, ale w odróżnieniu od innych resortów, do których trzeba dopłacać, do lasów
w Polsce się nie dopłaca. Są one na własnym rozrachunku, nie są utrzymywane
z budżetu, a wręcz przeciwnie - zasilają budżet państwa. Na zachodzie Europy istnieje inna
struktura własności lasów, większość z nich jest w posiadaniu prywatnych właścicieli.
Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, p. Robert Kujawiak
przyznał, że na chwilę obecną nie dysponuje danymi, które z państw europejskich dopłaca do
lasów. Dodał, iż w większości są to lasy prywatne podając przykład Niemiec, gdzie funkcjonują
trzy rodzaje własności, tj. lasy państwowe, których jest najmniej, lasy komunalne, czyli
landowe oraz lasy prywatne, których jest najwięcej. W Szwecji także większość lasów jest
prywatnych. W Polsce nie dopłaca się do lasów. Lasy Państwowe funkcjonują w oparciu
o zasadę samofinansowania i nie korzystają z pieniędzy podatników.
Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk podjął temat dopłat bezpośrednich
przyznawanych w Europie Zachodniej, gdzie prywatny właściciel lasu otrzymuje dopłatę
obszarową. Dodał, ze w Polsce Lasom Państwowym nie są wypłacane dopłaty bezpośrednie.
Przewodniczący Sejmiku, p. Jan Bobek wyjaśnił, że rolnik, który nie ukończył 40 roku życia
nie płaci gminie podatku za grunt od tego areału. Natomiast Lasy Państwowe są zobowiązane
odprowadzać podatek leśny
Następnie Radny Ryszard Kawczyński, za pośrednictwem przedstawiciela Lasów
Państwowych, p. Roberta Kujawiaka, skierował prośbę do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Olsztynie o poinformowanie w swoim wystąpieniu sesyjnym:
- czy są w Europie państwa które dopłacają do lasów?
- czy Wilczy Szaniec jest samofinansującym się przedsięwzięciem?
Pan Radny podkreślił, że jest bardzo wdzięczny osobom, które doprowadziły do tego, że
Wilczym Szańcem zarządzają Lasy Państwowe. Dodał, że od 4 kwietnia 2017 r. byłą wojenną
kwaterą Hitlera administruje Nadleśnictwo Srokowo.
Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, p. Robert
Kujawiak wyraził przekonanie, że w przyszłości Wilczy Szaniec ma szanse finansować się we
własnym zakresie. Obecnie zaś, z powodu dużego zaniedbania obiektu, trwa jego modernizacja.
Realizowane są duże inwestycje finansowane z funduszu Lasów Państwowych. Ponadto
p. Robert Kujawiak dodał, iż na podstawie liczby osób odwiedzających Wilczy Szaniec
w pierwszym roku przejęcia obiektu (350.000 turystów), należy przypuszczać, iż w przyszłości
obiekt ten powinien być dochodowy. Nadmienił, że nie bez znaczenia jest fakt, iż bilety wstępu
do tej atrakcji są tanie.
To stwierdzenie podważył Radny Ryszard Kawczyński, który podał, że cena biletu waha się
w dziesiątkach złotych. Zdaniem Radnego młodzież szkolna i dzieci powinni ponosić
minimalne opłaty, a nie jak ma to miejsce obecnie (bilet wstępu normalny – 15 zł, bilet wstępu
ulgowy– 10 zł).
Ponadto Radny ponowił prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. wysokości kosztów
utrzymania obiektu oraz wysokości kwoty jaką Lasy Państwowe dokładają do obiektu. Dodał,

że Lasy Państwowe są bogatą jednostką państwową i nie muszą pobierać tak wysokich opłat za
wstęp na teren Wilczego Szańca.
Radny Paweł Szliwiński odczytał aktualny cennik podany na stronie internetowej Lasów
Państwowych oraz Wilczego Szańca.
Radny Jan Rogowski dodał, że obiekt jest swojego rodzaju muzeum, a utrzymanie muzeum
pochłania ogromne fundusze.
Przewodniczący Komisji dodał, że zgadza się z Radnym Ryszardem Kawczyńskim
o zastosowaniu preferencyjnych warunków wstępu do obiektu dla zorganizowanych wycieczek
szkolnych, ponieważ edukacyjny charakter obiektu jest nie do przecenienia.
Radny Ryszard Kawczyński przyznał, że zmiany jakie zachodzą w Wilczym Szańcu
po zmianie administratora obiektu są widoczne i bardzo dobrze oceniane. Jeżeli jest miejsce,
które prezentuje historię II wojny światowej, to należy je udostępnić dla jak największej ilości
zwiedzających za niewielką cenę biletu wstępu.
Następnie Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, p. Robert
Kujawiak przeszedł do kontynuowania prezentacji.
Po zakończonej prezentacji Radny Ryszard Kawczyński zadał pytanie dot. odpowiedzialności
Lasów Państwowych za szkody łowieckie.
Pan Robert Kujawiak poinformował, iż Lasy Państwowe na swoim terenie prowadzą 140
ośrodków hodowli zwierzyny i w tych ośrodkach odpowiadają za szkody wyrządzone przez
dziko żyjącą zwierzynę.
Radny Ryszard Kawczyński wyraził opinię, iż Lasy Państwowe powinny w części
odpowiadać za szkody wyrządzone rolnikom na polach.
Przewodniczący Sejmiku, p. Jan Bobek wyjaśnił, iż odpowiedzialność za szkodę łowiecką
spoczywa na kole łowieckim, które prowadzi gospodarkę łowiecką w celach zarobkowych.
Natomiast Lasy Państwowe odpowiadają za szkody powstałe na terenie nadleśnictw.
Pan Robert Kujawiak w uzupełnieniu dodał, że za szkody łowieckie wyrządzone przez
zwierzynę, niezależnie czy jest to teren leśny czy rolny, odpowiada dzierżawca. Jeżeli
dzierżawcą są koła łowieckie, to na nich spoczywa odpowiedzialność za szkodę łowiecką.
Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Radnemu Pawłowi Szliwińskiemu. który
zapytał o projekt wsparcia budowy dróg lokalnych w kontekście zrealizowanych przez
nadleśnictwa wspólnie z gminami 1448 projektach. Radny poprosił w imieniu Komisji
o przygotowanie informacji, która w ujęciu gminnym/powiatowym pokaże zrealizowane
projekty służące budowie/modernizacji dróg lokalnych na terenie województwa warmińskomazurskiego.
Pan Robert Kujawiak zobowiązał się, że prośba zostanie przekazana Dyrektorowi
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
Jako kolejna zabrała głos Radna Teresa Nowakowska, która poruszyła temat rosnącej
populacji wilków w warmińsko-mazurskich lasach. Radna zapytała o nadzór przyrostu wilków.

Pan Robert Kujawiak poinformował, że monitorowanie populacji jest prowadzone na
bieżąco.
Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną prezentację.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poddał
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki
Guber;

Zastępca Dyrektora Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad wskazała położenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber podkreślając jego rozległy teren.
Wyjaśniła, że obszar ten funkcjonował na podstawie Rozporządzenia Nr 157 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. Niniejszy projekt ustawy bazuje na treści
ww. Rozporządzenia aktualizując je o zapisy wynikające z obecnego brzmienia ustawy
o ochronie przyrody. Uchwała Sejmiku Województwa wyznacza cyfrowo granice Obszaru
Chronionego z dokładnością do 1mm, co wskazuje na bardzo precyzyjnie wyznaczenie zasięgu
Obszaru. Ponadto projekt Uchwały zawiera również dodatkowe zapisy stanowiące o nowych
odstępstwach od zakazów wskazanych w Rozporządzeniu. Przede wszystkim dostosowuje je
do obecnie obowiązujących przepisów. Do najważniejszych należy wskazać przede wszystkim
zniesienie zakazu budowy nowych obiektów w pasie szerokości 100 m od sztucznie
utworzonych oczek wodnych. Na dzień dzisiejszy ta 100-metrowa strefa obowiązuje, ale tylko
dla cieków naturalnych (rzek, jezior). Dodała, że projekt utrzymuje dotychczasową możliwość
uzupełnień zabudowy w strefie poniżej 100 metrów pod warunkiem wyznaczenia
nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na działkach
przyległych. Został złagodzony również zakaz dotyczący likwidacji zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych.
Następnie głos zabrała Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
p. Sylwia Jaskulska dziękując pracownikom Departamentu Ochrony Środowiska za trud 4letniej wytężonej pracy włożony w regulowanie granic obszarów chronionych. Podkreśliła,
że umożliwi to mieszkańcom swobodne inwestowanie na terenie swoich nieruchomości.
Nadmieniła, że Praca została wykonana własnymi siłami pracowników departamentu.
Zastępca Dyrektora Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad dodała, że obecnie
w departamencie pracują wyspecjalizowani pracownicy, którzy sami rysują mapy. Nie ma więc
potrzeby zlecać tej skomplikowanej pracy na zewnątrz.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poddał
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



projekt uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich;

Zastępca Dyrektora Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad poinformowała,
że projekt uchwały bazuje na treści Rozporządzenia Nr 39 Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 27 września 2005 r. aktualizując je o zapisy wynikające z obecnego
brzmienia ustawy o ochronie przyrody. Uchwała Sejmiku Województwa wyznacza cyfrowo
granice Parku. Dodała, że zakazy dot. Parków nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku
Obszarów Chronionego Krajobrazu, więc nie było większej konieczności ich łagodzenia.
Ponadto zostały uporządkowane kwestie dot. czynnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego
oraz dziedzictwa kulturowego.
Radny Paweł Szliwiński odnosząc się przedstawionych informacji dot. dodatkowych zapisów
stanowiących o odstępstwach od zakazów wskazanych w przedmiotowych Rozporządzeniach,
zapytał o zasoby kredy jeziornej i ewentualnego złagodzenia zapisów również w tym temacie.
Zastępca Dyrektora Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurad poinformowała, że na
wskazanych terenach nie ma zasobów kredy jeziornej.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poddał
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie
dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin – przedsięwzięć inwestycyjnych
w ramach konkursu pn.„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku (II nabór).

Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
i Rolnictwa, p. Alicja Bojarska poinformowała radnych, że departament od dwóch lat
przeprowadza konkurs pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w II półroczu 2017 roku. Spotkała się
z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony gmin. Rozdysponowano kwotę 150 tys. złotych.
W tegorocznym budżecie na ten cel została zabezpieczona kwota 500 tys złotych. W pierwszym
naborze wpłynęło 56 wniosków. Część z nich odpadła ze względów formalnych.
Dofinansowanie wyniosło 356 tys. złotych. Departament chcąc wykorzystać pozostałe środki
zaplanowane na ten cel ogłosił kolejną turę konkursu, która trwała do końca lipca br. Wpłynęły
54 wnioski, z których 3 nie spełniły wymogów formalnych. Ponadto 11 przedsięwzięć
inwestycyjnych nie otrzymało w ocenie merytorycznej wymaganej liczby punktów
pozwalającej na przyznanie dotacji. Dofinansowanie uzyskało 18 przedsięwzięć
inwestycyjnych.
W związku brakiem uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poddał ww.
projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.

IV. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poinformował, że podczas
posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa, które odbyło się 14 czerwca br. w Mrągowie,
w którym udział wzięli przedstawiciele gospodarstw rybackich oraz organizacji wędkarskich,
podjęto decyzję o wypracowaniu wniosków, na podstawie zgłoszonych problemów, które
zostaną przekazane do odpowiednich instytucji szczebla rządowego.
Przewodniczący Komisji poinformował, że pierwszy wniosek dot. zwiększenia nakładów
na Państwową Straż Rybacką, zwiększenia zatrudnienia w PSR oraz właściwego wyposażenia
funkcjonariuszy PSR, zostanie skierowany do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Następnie
odczytał treść wniosku.
Załącznik nr 4
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poddał
ww. projekt wniosku pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem wniosku głosowało 5 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Poinformował, że drugi wniosek dot. w szczególności opracowania i wdrożenia strategii
gospodarowania populacją kormorana czarnego bądź rozpoczęcia zarybień rekompensujących
ubytki stada podstawowego ryb powstałego na skutek wyjadania ich przez nadmiernie
rozwiniętą populację kormorana, zostanie skierowany do Ministra Środowiska oraz Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Następnie odczytał treść wniosku.
Załącznik nr 5
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poddał
ww. projekt wniosku pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu głosowało 5 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Następnie Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk udzielił głosu Radnemu
Pawłowi Szliwińskiemu, który w ramach spraw różnych i wolnych wniosków poinformował
Członków Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o odpowiedzi, jaką
uzyskał na wniosek złożony podczas XXXVIII sesji Sejmiku w dniu 26 czerwca br. dotyczący
powołania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zespołu mającego na celu
opracowanie mapy kwasowości gleb. Zarząd Województwa poinformował, iż zwrócił się do
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie z prośbą o przekazanie map gleb w
województwie. Radny Paweł Szliwiński stwierdził, że nie takiej odpowiedzi oczekiwał i odnosi
wrażenie, iż nie został do zrozumiany. Sprawa dotyczy opracowania kompleksowego
dokumentu, który będzie wskazywał miejsca wymagające wapnowania gleb w województwie.
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska odniosła
się do wniosku Radnego Pawła Szliwińskiego wyjaśniając, iż Zarząd Województwa nie ma
kompetencji w zakresie wydatkowania środków finansowych na taki cel. Tego typu zadania
leżą w gestii Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Alicja
Bojarska
kontynuując
powyższy
temat
poinformowała
Członków
Komisji,
iż w ostatnim czasie w departamencie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli
przedstawiciele Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wszyscy uczestnicy
przedmiotowego spotkania potwierdzili potrzebę podjęcia działań mających na celu poprawę
ochrony środowiska przyrodniczego, m.in. poprzez opracowanie programu zmierzającego
do rekultywacji gleb w najbardziej pożądanych i wyznaczonych obszarach. Powyższy program
umożliwi w przyszłości na aplikowanie o środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Radny Paweł Szliwiński podziękował za przekazaną informację.
V. Przyjęcie protokołu nr 41/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk zapytał, czy są uwagi
do
protokołu.
W
związku
z
brakiem
uwag
zarządził
głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem protokołu głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
VI. 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:

Beata Kantolak

