
Protokół Nr 11/2016 
z posiedzenia  
Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 
z 24 maja 2016 r. 
 
Początek posiedzenia: 9:30  
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. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z realizacji 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 w roku 2015 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 
dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016 
5. Sprawy różne i wolne wnioski 
6. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Po przeczytaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji poprosi o przyjęcie 
porządku posiedzenia. Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto  
jednogłośnie.  
 

 
3. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku w tym: 

 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z realizacji 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 w roku 2015 projekt uchwały w sprawie udzielenia 
gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Temat zreferowała pani 
Joanna Glezman, kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego. Pan 
Edward Adamczyk zapytał o wkład własny organizacji pozarządowych, który często jest 
problemem w partycypowaniu w środkach unijnych. W odpowiedzi pani Joanna Glezman 
poinformowała, iż organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego. 

Członkowie komisji projekt uchwały przyjęli jednogłośnie.  
Projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań               
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Temat zreferował pan Waldemar Boruszewski, 
kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
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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 woj. w – m poprzez przekazywanie dotacji celowych na dofinansowanie 
infrastruktury strażackiej z działów: 
- zakup samochodów; 
- zakup sprzętu ratowniczego; 
- budowa, rozbudowa, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Dzięki przekazywanym dotacjom celowym na utrzymanie gotowości bojowej jednostek 
OSP na Warmii i Mazurach gminy są w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 
mieszkańcom i gościom naszego regionu. 
Pomoc finansowa – 6.000 zł. Podzielona została następująco: 
1) Gmina Iława - 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych); z przeznaczeniem dla OSP 
Rudzienice; 
2) Gmina Sępopol - 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych); z przeznaczeniem dla OSP  
Pytań do projektu uchwały nie stwierdzono, projekt przyjęto jednogłośnie. 
 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016 
 

W tym punkcie omówiono plan pracy Komisji na rok 2016. Uwag do planu pracy komisji 
nie stwierdzono. Plan pracy przyjęto jednogłośnie. 

 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
W tym punkcie omówiono planowane wyjazdowe posiedzenie komisji do 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, które przewidziane zostało 27 
czerwca 2016 r.  

 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodniczący komisji Sławomir Jezierski  podziękował za uczestnictwo po czym 
zakończył posiedzenie komisji (godz.10:00). 
 
         
 
                                                                                 Przewodniczący Komisji 
          
                                                                                     Sławomir Jezierski 
 
 
 
Protokół sporządził: Maciej Zasada 


