
 
Protokół Nr 14/2016 
z posiedzenia  
Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 
z 22 listopada 2016 r. 
 
Początek posiedzenia: 10:00  
Miejsce: Siedziba Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, sala 433. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył Przewodniczący komisji pan Sławomir 
Jezierski.  
 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

 projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 

w szeregi Związku Miast i Gmin Morskich jako członek wspierający, 

 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2017, 

 projekt  uchwały Sejmiku w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może 

być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, 

 projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

5. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto  jednogłośnie.  
 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w 
szeregi Związku Miast i Gmin Morskich jako członek wspierający. Projekt zreferowała Pani 
Grażyna Kluge, Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu. Wyjaśniła, iż aktywność statutowa 
Związku skupia się między innymi na czynnym prowadzeniu działań promocyjnych w 
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zakresie gospodarki morskiej i turystki oraz ochrony środowiska zarówno w skali krajowej, 
jak i międzynarodowej. Jako stowarzyszenie samorządów reprezentuje interesy lokalne 
i regionalne na szczeblu administracji centralnej. Działania Związku są kierowane nie tylko 
do działaczy samorządowych, ale również do parlamentarzystów, ministrów oraz naczelnych, 
centralnych i terenowych organów administracji państwowej. Poprzez współpracę z 
komisjami sejmowymi i właściwymi resortami wspiera i inicjuje działania na rzecz wybrzeża 
oraz pomaga rozwiązywać problemy gmin nadmorskich. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom 
związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej Związek aktywnie realizuje 
projekty w ramach europejskiej współpracy terytorialnej poświęcone  zagadnieniom 
związanym z gospodarką morską i rozwojem miast położonych w regionie Morza 
Bałtyckiego. Ponadto, Związek prowadzi finansowane ze środków krajowych, między innymi 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
projekty o tematyce ekologicznej. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały związane jest z planami 
budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Województwo Warmińsko- Mazurskie związane 
jest ze Związkiem nieformalnie od 4 lat. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, opiniując 
pozytywnie.  

Następnie członkowie komisji przeszli do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Projekt uchwały zreferowała 
Pani Joanna Glezman, kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego. Pani 
kierownik powiedziała, że art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn.zm.) nakłada na 
samorządy obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, po konsultacjach z 
tymi podmiotami. Opracowany program zawiera elementy wymienione w art. 5a ust. 4 w/w 
ustawy, tj. w szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu zasady współpracy, 
zakres przedmiotowy, formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, priorytetowe 
zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków 
planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informacje o 
sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania oraz zasady 
działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Projekt 
programu współpracy na rok 2017 został opracowany w 14 grupach roboczych powołanych 
Uchwałą Nr 38/415/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lipca 
2015 r. Co najmniej połowę składu grup roboczych stanowili przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Każda z grup dokonała analizy zadań w poszczególnych priorytetach 
programu i dokonała wyboru tych, które będą realizowane we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2017. Za opracowanie programu oraz przebieg konsultacji projektu 
programu odpowiedzialne było Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Projekt uchwały 
przyjęto jednogłośnie, opiniując pozytywnie. Po głosowaniu pojawiła się dyskusja na temat  
planów powołania Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pani 
Irena Burczyk przeczytała oświadczenie w tej sprawie, w którym stanowczo sprzeciwiła się 
takiemu pomysłowi. Po krótkiej dyskusji pojawił się pomysł przygotowania stanowiska 
Komisji w tej sprawie. 

Kolejną uchwałą podjętą pod głosowanie był projekt uchwały w sprawie wskazania 
dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie 
prawa jazdy kategorii AM. Projekt uchwały zreferował Wiktor Wójcik, Dyrektor 
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Departamentu Infrastruktury i Geodezji. Pan Wiktor Wójcik powiedział, iż przeprowadzenie 
części praktycznej egzaminu na kat. AM uwarunkowane jest dostępem do infrastruktury 
technicznej, określonej przepisami w sprawie egzaminowania. Weryfikacja dokonana przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie, w zakresie występowania placu 
manewrowego spełniającego niezbędne warunki do przeprowadzenia egzaminów, pozwoliła 
wskazać miasta w których dodatkowo można przeprowadzać egzaminy kategorii AM tj.: 
Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Kętrzyn, Lidzbark 
Warmiński, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Ostróda, Pisz, Szczytno, 
Węgorzewo. Szkolenie i egzaminowanie w zakresie kat. AM w pobliżu miejsca zamieszkania 
lub nauki, zwiększy dostępność do uprawnień w zakresie kierowania motorowerem lub 
czterokołowcem lekkim oraz przyczyni się do obniżenia kosztu uzyskania uprawnień, jak 
również zlikwidowania patologii polegającej na kierowaniu pojazdami tej kategorii bez 
wymaganych uprawnień. Projekt uchwały członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie. 

Ostatnią uchwałą podjętą pod głosowanie był projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt uchwały zreferował 
radca prawny Mirosław Antoszewski. Poinformował, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania 
aktu normatywnego. Zatem w przypadku uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego będących aktami prawa miejscowego to właśnie Sejmik jest właściwy do 
ogłoszenia tekstu jednolitego danej uchwały. Ponieważ Statut Województwa podlegał 
pięciokrotnie zmianom i nie został dotąd ogłoszony tekst jednolity zachodzi potrzeba 
przyjęcia uchwały w brzmieniu przedstawionym w projekcie. Projekt uchwały zaopiniowano 
pozytywnie. 
Następnie członkowie komisji wybrali spośród siebie członków do składu komisji 
konkursowych, w obszarach: 

1. Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko- mazurskiego – wybrano 
Edwarda Adamczyka 

2. Integracja środowisk kombatanckich – Krzysztofa Żochowskiego 
3. Upowszechnienie i ochrona praw konsumenta- wybrano Stanisława Bułajewskiego 
4. Program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim 

– wybrano Irenę Burczyk 
 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 
 
Członkowie komisji omówili pomysł opracowania stanowiska. 

 
 

5. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół przyjęto jednogłośnie, bez uwag. 

 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodniczący komisji Sławomir Jezierski  zakończył posiedzenie komisji (godz.11:48).
                                                                                  
 
                                                                             Przewodniczący Komisji 
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                                                                                     Sławomir Jezierski 
 
Protokół sporządził: Maciej Zasada 


