
Protokół Nr 10/2016 
z posiedzenia  
Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 
z 19 kwietnia 2016 r. 
 
Początek posiedzenia: 10.00  
Miejsce: Sala 424, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 

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. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016 
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 
• projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały "Informacja o stanie bezpieczeństwa 
publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w roku 2015" 
•  projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w 2015 roku 
•  projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2015 roku  
•  projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej 
•    projekt uchwały  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z radą 
działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi  i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji 
5. Sprawy różne i wolne wnioski 
6. Zamknięcie posiedzenia. 
Po przeczytaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji poprosił                        o 
przyjęcie porządku posiedzenia. Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad 
przyjęto  jednogłośnie.  
 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016 
Uwag do planu pracy komisji nie stwierdzono.  

 
4. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku w tym: 

 
Projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały "Informacja o stanie bezpieczeństwa 
publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w roku 2015". O zreferowanie 
tematu poproszone zostały następujące służby: 
1. Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - obecny na komisji Komendant Tomasz 
Klimek, 
2. Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – obecny na komisji 
brygadier Michał Kamieniecki, 
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3. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie – obecny na komisji 
pułkownik Tomasz Semeniuk, 
4. Izba Celna w Olsztynie – obecny na komisji z-ca dyrektora Pan Artur Główczyński, 
5. Wojewódzk Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie – obecny na komisji dyrektor Stanisław 
Szatkowski, 
6. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie – obecny  na komisji lek. 
med.wet. Janusz Dzisko, 
7. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku – obecny na komisji 
Zbigniew Kurowicki, 
8. Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie – obecny na komisji Jan Wiesław Niemyjski, 
9. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie – obecny na komisji Sławomir 
Gicewicz, 
10. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie – obecny na komisji Jan Sagański 
11. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie – obecny na komisji Adam 
Siemakowicz, 
12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie – obecny na komisji Marek 
Myszkowski. 
Informacje przedstawione przez służby i instytucje stanowi załącznik nr 1.  

W trakcie referowania tematów członkowie komisji zadawali pytania 
przedstawicielom służb. Radny, Pan Edward Adamczyk zasygnalizował komendantowi 
Policji, Panu Tomaszowi Klimkowi sytuację komendy powiatowej w Olecku, która 
wymaga remontu dachu. Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Jezierski przedstawił z 
kolei sytuację komendy w Elblągu. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Pan 
Tomasz Klimek poinformował, iż w obu przypadkach problem jest mu znany i w ramach 
dostępnych funduszy postara się zmienić sytuację w tych komendach. Po wystąpieniu 
przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – Pana 
bryg. Michała Kamienieckiego członkowie komisji dyskutowali na temat finansowania 
PSP ze środków RPO. Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Jezierski, zwrócił uwagę, 
iż środki z RPO w roku ubiegłym przewidziane na działanie Państwowej Straży Pożarnej 
były większe niż obecnie. Poinformował również, iż umknęła możliwość dofinansowania 
budowy radaru meteorologicznego, który ostrzegałby przed zagrożeniami. Dodał jednak, 
że może pojawi się inna perspektywa finansowania, która pomoże w realizacji budowy 
radaru. Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Jezierski zwrócił uwagę, aby kupno 
ciężkiego sprzętu było bardziej przemyślane, adekwatnie do potrzeb jednostki. 

Odnośnie wystąpienia  przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Kętrzynie, pułkownika  Tomasza Semeniuka, radna Irena Burczyk zadała 
pytanie dotyczące sytuacji uchodźców w Grecji. W odpowiedzi Pan pułkownik  Tomasz 
Semeniuk poinformował, że środki przekazywane władzom greckim są nieumiejętnie 
wykorzystywane co wpływa na efektywność działań prowadzonych przez służby 
graniczne. Radny Edward Adamczyk zapytał również o incydent , który miał miejsce na 
przejściu granicznym w Gołdapi, gdzie rozpędzony tir staranował samochody czekające 
na odprawę. W odpowiedzi Pan pułkownik  Tomasz Semeniuk poinformował, iż incydent 
spowodowany był z winy kierowcy tira, który prawdopodobnie był pod wpływem 
środków odurzających.  
Następnie o zabranie głosu poproszony został  pan Stanisław Szatkowski 
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który zreferował sytuację ośrodka 
oraz bezpieczeństwa kierowców i pieszych na drogach. 
Następnie głos zabrał pan  Janusz Dzisko Dyrektor Warmińsko- Mazurski Inspektor 
Sanitarny, który przedstawił członkom komisji sytuację sanitarną w województwie 
warmińsko-mazurskim. 
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Kolejnym referentem był Zbigniew Kurowicki, Prezes Mazurskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, który wypowiedział się na temat bezpieczeństwa na wodzie 
oraz omówił finanse, funkcjonowanie i wyposażenie Mazurskiego Ochotniczego 
pogotowia Ratunkowego. Głos zabrał również przewodniczący komisji, pan Sławomir 
Jezierski, który wypowiedział się na temat starań w zakresie planów budowy radaru 
meteorologicznego, który znacząco wpłynąłby na poprawę bezpieczeństwa w 
województwie. Niestety Zarząd Województwa zmienił harmonogram i staranie się o 
środki na budowę radaru było już niemożliwe. 
Następnie głos zabrał Wiesław Niemyjski z Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej, 
omawiając sytuację podległych mu służb. 
Kolejnym referentem był Sławomir Gicewicz, Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który omówił sytuację 
pogotowia, informując iż jest coraz większy problem z finansowaniem działalności 
pogotowia jak również z ratownikami, których jest coraz mniej. Gos zabrał również Jan 
Sagański, Komandor Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ostatnim referentem 
był Marek Myszkowski 
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, który zreferował 
sytuację w swojej jednostce. 
Po wyczerpaniu dyskusji nad projektem uchwały członkowie komisji uchwałę przyjęli 
jednogłośnie. 

Następnie Członkowie Komisji zajęli się projektem uchwały w sprawie przyjęcia 
informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego             w Elblągu w 
2015 roku. Temat zreferowała Pani Urszula Maziarz, prezes Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Elblągu. Pytań do działalności SKO w Elblągu nie było. Członkowie 
komisji projekt uchwały przyjęli jednogłośnie. 

Następnie Członkowie Komisji zajęli się projektem uchwały w sprawie przyjęcia 
informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w 2015 
roku. Temat zreferowała Pani Anna Barkowska, w-ce prezes Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Olsztynie. Pytań do działalności SKO w Olsztynie nie było. 
Członkowie komisji projekt uchwały przyjęli jednogłośnie. 

Następnym punktem jakim zajęli się członkowie komisji był projekt uchwały w 
sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej 
w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Powyższy projekt uchwały zreferował kierownik Biura ds. Obronnych 
i Bezpieczeństwa Publicznego, Pan Waldemar Boruszewski, który poinformował 
radnych, iż Samorząd Województwa w oparciu o Strategię Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2025 oraz w ramach 
działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w regionie z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, wspiera gminy z województwa warmińsko–mazurskiego poprzez 
przekazywanie dotacji celowych na dofinansowanie infrastruktury strażackiej z działów: 
- zakup samochodów; 
- zakup sprzętu ratowniczego; 
- budowa, rozbudowa, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Szczególna uwaga poświęcana jest miejscom, gdzie niezbędna jest pomoc finansowa bez 
której zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie byłyby możliwe do 
zrealizowania. 
Proponowane wsparcie finansowe ma zabezpieczenie w budżecie Województwa na rok 
2016. Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Pan Waldemar 
Boruszewski poinformował o następującym podziale środków: 
Z działu – zakup sprzętu ratowniczego – 50.000 zł.: 
1) Gmina Purda – OSP Pomoc Maltańska – 20.000 zł., 
2) Gmina Lubomino –OSP w Wilczkowie – 30.000 zł. 
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Z działu – budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP – 225.000 zł.: 
1) Gmina Grunwald – OSP w Gierzwałdzie - 30.000 zł., 
2) Gmina Rozogi – OSP w Farynach – 10.000 zł., 
3) Gmina Biała Piska – OSP w Drygałach – 25.000 zł., 
4) Gmina Kolno – OSP w Lutrach – 30.000 zł., 
5) Gmina Budry – OSP w Ołowniku – 15 000 zł., 
6) Gmina Lidzbark Warmiński - OSP w Runowie – 20.000 zł., 
7) Gmina Morąg – OSP w Rusi (gm. Morąg) – 20.000 zł., 
8) Gmina Jeziorany – OSP w Radostowie – 20.000 zł., 
9) Gmina Kiwity – OSP w Kiwitach – 25.000 zł., 
10) Gmina Działdowo – OSP w Uzdowie – 30.000 zł.  
Szczegółowa treść zadania zostanie opisana w umowie zawartej pomiędzy 
Województwem Warmińsko – Mazurskim a Gminą. 
Po  zreferowaniu tematu przez kierownika Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa 
Publicznego, Pana Waldemara Boruszewskiego pytanie zadał radny Krzysztof 
Żochowski, który zapytał jakie było kryterium przyznawania dotacji. W odpowiedzi Pan 
Waldemar Boruszewski poinformował, iż jednostki OSP składały wnioski o różne kwoty 
na różne cele. Kryterium przyznawania środków uwzględniało m.in. racjonalność oraz 
celowość wykorzystania środków. 
Po dyskusji na temat powyższego projektu uchwały członkowie komisji projekt uchwały 
przyjęli jednogłośnie. 

Następnie członkowie komisji zajęli się projektem uchwały  w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania  się z radą działalności pożytku publicznego oraz 
organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. O zreferowanie 
tematu poproszona została Pani Joanna Glezman, kierownik Biura Dialogu Społecznego 
Pożytku Publicznego., która poinformowała radnych, iż w celu dopełnienia obowiązku 
ustawowego w dniu 31 sierpnia 2010 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
podjął Uchwałę Nr XLII/817/10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego 
w zakresie zadań pożytku publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Po 5 latach funkcjonowania w/w Uchwały, doświadczeń w konsultowaniu aktów 
prawnych, a także wiedzy i doświadczenia uzyskanego podczas realizacji w latach 2013-
2015 dwóch projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego istnieje konieczność wprowadzenia 
zmian do zasad konsultowania. W związku z tym opracowano akt prawny w nowym 
brzmieniu. 
Dokument został opracowany przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 
we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego skonsultowany z organizacjami pozarządowymi, komórkami 
organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 r. 
Członkowie komisji projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami 
pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjęli jednogłośnie. 



 5

 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nikt nie zgłosił uwag. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodniczący komisji Sławomir Jezierski  podziękował za uczestnictwo po czym 
zakończył posiedzenie komisji (godz.13:44). 
 
         
 
                                                                                 Przewodniczący Komisji 
          
                                                                                     Sławomir Jezierski 
 
 
 
Protokół sporządził: Maciej Zasada 


