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Protokół Nr 18/2016  
posiedzenia Komisji 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w dniu 28.06.2016 r.  
 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek  stwierdzając quorum otworzył 18 posiedzenie  
Komisji  Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej   Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a następnie powitał członków komisji oraz 
przybyłych gości.                                         Załącznik nr 1,2  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco:  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały zmieniającą uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu 
gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-
2016; 

 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Dolnej Drwęcy. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski: 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
6. Zakończenie posiedzenia. 

Uwag do porządku nie zgłoszono, porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie 

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
 
Projekt uchwały zmieniającą uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu 
gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata  
2011-2016. 
 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska p. Bogdan Meina przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały. Powiedział między innymi, że projekt uchwały dotyczy 
Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016, w 
której zostały określone regiony gospodarki odpadami oraz regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami 
komunalnymi w województwie warmińsko-mazurskim oraz instalacje przewidziane do 
zastępczej obsługi tych regionów do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja 
uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. 
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Po wysłuchaniu informacji Komisja zwróciła się do Pana Dyrektora Meina  
o przedstawienie na kolejne posiedzenie komisji informacji na temat stanu prac dotyczących 
aktualizacji Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami. 
 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały 
zmieniającej uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego z 
dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016.  
Za pozytywnym przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało – 6 radnych, przeciw -  
0, wstrzymujących – 0. 

 
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Dolnej Drwęcy. 
 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska p. Bogdan Meina przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały.  
 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały 
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy. Za 
pozytywnym przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało – 6 radnych, przeciw - 0, 
wstrzymujących – 0. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych Radny p. Paweł Szliwiński poruszył temat dotyczący kryzysu  
mleka na rynku. Powiedział, iż może należałoby wypracować jakieś stanowisko w tej 
sprawie.  

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa  p. Jarosław 
Sarnowski powiedział między innymi, iż do zarządu województwa żadne sygnały  
z samorządów w tej sprawie nie wpływały. Samorząd wie, że taka sytuacja jest, bo słyszeli, że 
niektóre zakłady nawet po 30 gr za litr mleka chciały płacić. Ale to są skutki uwolnienia 
zmiany kwotowania mleka, które trwały przez wiele lat. Natomiast teraz od pół roku tego nie 
ma i w związku z tym taka sytuacja nastąpiła. Rynek miał się w Polsce wyregulować jeżeli 
chodzi o mleko w ciągu ostatnich lat. 

Radny p. Ryszard Kawczyński zaproponował, aby na kolejne posiedzenie komisji 
zaprosić Radnego p. Marcina Piwowarczyka, który jest Dyrektorem Zakładu Produkcji 
Mleczarskiej „Mlekpol” w Mrągowie, aby posłuchać jego zdania jako specjalisty i fachowca  
jak wygląda problem skupu mleka w Mlekpolu jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. 

Komisja poparła tą inicjatywę. 

Radna p. Jadwiga Król zapytała czy Marszałek Województwa może zamknąć Zakład 
Przerabiający Złom Akumulatorowy i Produkujący Czysty Ołów ZAP Sznajder Batterien w 
Korszach i zapytała jak wygląda to ze strony prawnej. 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska p. Bogdan Meina poinformował, że 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie posiada kompetencji ustawowych do 
zamknięcia ww. Zakładu.  Marszałek Województwa, jako organ ochrony środowiska, wydaje 
pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym m.in. pozwolenia 
zintegrowane. Ponadto wydaje decyzje w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń. W 
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związku z wniesionymi odwołanymi od decyzji Marszałka sprawę rozpatrywał Minister 
Środowiska. Decyzja Ministra środowiska jest decyzją  ostateczną, na którą przysługuje 
stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z 
posiadanych przez tut. Organ informacji wynika, że przedmiotowa skarga została wniesiona.  

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek  zapytał czy są uwagi do przedstawionego 
protokołu. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym zarządził głosowanie.  
        Za przyjęciem protokołu głosowało – 6 radnych, przeciw- 0, wstrzymujących – 0.  

 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

       Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek  podziękował zebranym za udział  
w obradach, następnie zamknął  posiedzenie Komisji w dniu 28.06 2016 r. 

 

 

 Przewodniczący Komisji  
 

 Jan Bobek 
 
 

Protokołowała: 
 
Elżbieta Cyrankowska 


