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Protokół nr  14/2016 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
z dnia 17 lutego  2016 r 
sala 424  
godz. 10.00. 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek otworzył 14 posiedzenie Komisji 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając członków komisji oraz 
zaproszonych gości. Załącznik nr 1, 2. 
 
 Przewodniczący Komisji zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu               
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Uwag nie zgłoszono. Porządek 
obrad przyjęto jednogłośnie. Porządek kształtował się następująco: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia materiału informacyjnego: 
Podsumowanie realizacji projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Elblągu, 

 projektu uchwały w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania  
o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2015, 

 informacja dotycząca rozstrzygnięcia w sprawie pisma Komitetu na rzecz 
Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Rozpatrzenie propozycji do Planu Pracy Komisji na 2016 rok. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 
 

 Projekt uchwały ws. rozpatrzenia materiału informacyjnego: 
Podsumowanie realizacji projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Elblągu. 

 
p.o. Dyrektora Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Elblągu, p. Józef Osesek korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił 
podsumowanie realizacji projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie 
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przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Elblągu. 

Załącznik nr 3 
 

Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział między innymi, że teren 
całych Żuław wymaga corocznych nakładów. Podkreślił, że pieniądze te zostały 
odpowiednio zainwestowane.  

 
Radna Jadwiga Król powiedziała między innymi, że co roku pojawia się 

problem związany z cofką, która co roku zalewa tereny. Zapytała, czy w tym kierunku 
podejmowane są jakieś działania?  

 
p.o. Dyrektora Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Elblągu, p. Józef Osesek powiedział między innymi, że inwestycje, które omówił 
zabezpieczały tereny Żuław i miasta Elblągu przed cofką. Wykonane inwestycje 
obwałowań rzeki Elbląg, ale również jeziora Drużno zabezpieczają Żuławy przed 
cofką. Cofka jest to zjawisko podpiętrzania wody w Zalewie Wiślanym i jej wpływanie 
siłą grawitacji z Zalewu rzeką Elbląg do jeziora Drużno.  Dodał, że wiele odcinków 
terenów miejskich Elbląga w ogóle nie posiadało do tej pory osłony 
przeciwpowodziowej. Żuławski Zarząd, czy też melioracje, które zajmują się ochroną 
przeciwpowodziową działają głównie na terenach rolniczych. Nadmienił, że na 
terenie Elbląga przez wiele lat nie było osłony przeciwpowodziowej. Częściowo 
wspólnie z miastem Elbląg prowadzone były wspólne zadania, które chroniły głównie 
miasto Elbląg. Nadmienił, że dużo obiektów osłony przeciwpowodziowej w latach 
2007-2013 zostało przebudowanych w ramach unijnego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Łącznie w tym okresie, jeżeli chodzi o wały przeciwpowodziowe 
na terenie Żuław na łączną długość ok. 360 km wałów zostało przebudowanych 91 
km. Jednak niezbędny jest plany rozbudowy Portu Elbląskiego, sam przekop Mierzei 
nie będzie miał wpływu na wielkość i przemieszczania tej wody z Zalewu do jeziora 
Drużno. Pogłębienie i rozbudowa koryta rzeki Elbląg na tym odcinku może 
spowodować, że ten ruch wody i przepływ podczas tej cofki z zalewu do jeziora 
może się zwiększyć, dlatego potrzebne są dalsze działania w celu zabezpieczenia. 

 
Radna Jadwiga Król powiedziała między innymi, że Elbląg dba o tereny, ale 

bardziej chodzi o tereny Żuławskie, gdzie gospodarstwa są zalewane. 
 
p.o. Dyrektora Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Elblągu, p. Józef Osesek powiedział między innymi, że zalewanie dotyczy 
zabudowań, które są na obszarze niechronionym.  

 
Radna Jadwiga Król zapytała, czy wówczas o takie obszary nie trzeba brać 

odpowiedzialności? 
 
p.o. Dyrektora  Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Elblągu, p. Józef Osesek powiedział między innymi, że wykonywano analizy 
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zabezpieczenia tych budynków i tym mieszkańców zaoferowano wysiedlenie  
i budowę w innym miejscu, ale nie wyrazili na to zgody. 

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział miedzy innymi, że Komisja 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
każdej kadencji odwiedzała Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Elblągu. Dodał, że w przyszłym roku planuje wyjazdowe posiedzenie Komisji  
w  Elblągu.  

 
 Radny Ryszard Kawczyński zapytał o wniosek w sprawie środków o które 

wnioskuje Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu? Zapytał, czy 
środki te są uwzględniane jeżeli chodzi o nową unijną perspektywę?   

 
Członek Zarządu Województwa, p. Sylwia Jaskulska w nawiązaniu do 

zadanego pytania powiedziała między innymi, że w Regionalnym Programie 
Operacyjnym jest za mało środków, żeby zrealizować wszystkie potrzeby. Dodała, że 
przy wsparciu Wojewody należy myśleć również o środkach krajowych z budżetu 
państwa. 

 
Radny Ryszard Kawczyński zapytał, czy Samorząd Województwa może 

przeznaczyć środki na ten cel? 
 
Członek Zarządu Województwa, p. Sylwia Jaskulska powiedziała, że  

z budżetu Samorządu Województwa takie działania nie mogą być finansowane. 
Dodała, że wsparcie finansowe może być z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
albo ze środków krajowych.  

 
Radny Ryszard Kawczyński zapytał, czy w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego przewidziane są środki na Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Elblągu? 

  
Członek Zarządu Województwa, p. Sylwia Jaskulska powiedziała, że 

Dyrektor Osesek prowadzi rozmowy z Panią Dyrektor Skowron. Dodała, że pieniędzy 
zawsze jest za mało na takie działania. 

 
p.o. Dyrektora  Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Elblągu, p. Józef Osesek powiedział między innymi, że podane kwoty są 
kwotami, które zostały uwzględnione w dokumentach strategicznych na etapie 
opracowywania planu zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym. Pan J. Osesek 
powiedział między innymi, że w programie są środki, na zadania, które ma 
realizować Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Gdańsku. Dodał, że Minister 
Gajda zadeklarował, że kwota ta zostanie zwiększona, nadmienił, że prace nadal 
trwają.  
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W związku z brakiem pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowało  
- 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących -0. 
 

 Projekt uchwały ws. przekazania przez Sejmik Województwa Warmińsko-
Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania o ochronie 
przyrody i krajobrazu za rok 2015. 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Teresa 

Witkowska powiedziała między innymi, że przygotowane sprawozdanie, które 
określa rozporządzenie przygotowywane jest każdego roku.  Dodała, że Sejmik 
Województwa zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania o ochronie przyrody  
i krajobrazu za rok 2015 (formularz OS-7) i przekazania danych statystycznych do 
Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu 
uchwały. 
 

Załącznik nr 4 
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem ww. projektu 

uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowało  
- 4 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących -1. 

 informacja dotycząca rozstrzygnięcia w sprawie pisma Komitetu na rzecz 
ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców miasta Korsze. 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Teresa 

Witkowska powiedziała między innymi, że po przygotowaniu projektu uchwały do 
Sejmiku wpłynęło kolejne pismo Komitetu „uzupełnienie skargi”, dodała, że  
w projekcie uchwały należy uwzględnić uzupełnienie z dnia 15 lutego 2016 roku. 

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział między innymi, że Sejmik 

prowadzi tę sprawę od dłuższego czasu. Poinformował, że projekt uchwały zostanie 
uzupełniony o uzasadnienie skargi, które wpłynęło 15 lutego 2016 roku.  
 

Radny Ryszard Kawczyński zapytał, czy uchwała uwzględnia uzupełnienie, 
które wpłynęło 15 lutego 2016 roku oraz, czy będzie rozpatrywana na sesji Sejmiku? 

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek odpowiedział, że uchwała komisji 

zostanie przekazana do Przewodniczącego Sejmiku.  
  
Wiktor Leyk Szef Kancelarii Sejmiku powiedział między innymi, że projekt 

uchwały, który został przygotowany wskazuje, że Sejmik wielokrotnie zajmował się tą 
sprawą. Dodał, że projekt uchwały zawiera informację, że należy  działać w ramach 
obowiązujących przepisów. Wskazuje się Komitetowi co powinien w tej sytuacji 
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zrobić. Wskazane jest, że adresatem tych uwag, zastrzeżeń powinien być Minister 
Środowiska. Dodał, że Pan Marszałek rozważa przekazanie całej dokumentacji, którą 
otrzymał jako radny, m.in. skargę, którą otrzymał wraz z uzupełnieniem Ministrowi 
Środowiska.   

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział między innymi, że takie 

uzupełnienia mogą być dostarczane co dwa dni, ale w ramach obowiązujących 
przepisów należy pracować. Dodał, że nie można odłożyć uzupełnienia, ale 
rozpatrzyć razem ze skargą. Nadmienił, że podczas obrad sesji ten temat będzie 
poruszany.  
 

Radny Ryszard Kawczyński powiedział między innymi, że należy pojechać do 
Korsz, sprawdzić jak wygląda to miejsce i wysłuchać ludzi.  Podkreślił, że aby podjąć 
Stanowisko należałoby bardziej przyjrzeć się problemowi.  Zaproponował, żeby 
zaprosić na spotkanie Wójta, Burmistrza, Starostę, Marszałka, osoby, które 
przyczyniły się do powstania Zakładu. Nadmienił, iż pozytywną rzeczą  w zaistniałej 
sytuacji to jest to, że właściciel zakładu zaczął działać zgodnie z przepisami.   

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział między innymi, że 

pozwolenia zostały wydane, które zawierają ramy działania. 

Radny Ryszard Kawczyński dodał, że zintegrowane pozwolenie wydał 
Marszałek. Zaproponował zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji do 
Korsz w celu zapoznania się z problemem. Nadmienił, że Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, p. Bogdan Meina i Warmińsko-Mazurski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny, p. Janusz Dzisko zapewniali, że będą 
podejmowane w tym kierunku działania, żeby poprawić sytuację mieszkańców, a do 
tego czasu nic się nie zmieniło. Dodał, że jest przeciwny, aby przyjmować uchwałę.   

Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek  skoro ten temat trwa od kilku lat i 
Komitet daje tylu stronnicowe uzupełnienie tzn., że nie jest przygotowany do 
rozmowy. Zdaniem Przewodniczącego gdyby był  przygotowany to rok temu złożyliby 
odpowiednie dokumenty w Prokuraturze.  
 

Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że Burmistrz mógłby się 
wypowiedzieć w tej sprawie. 

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek zapytał w jakim celu Komisja ma 

pojechać do Korsz? 
 
Radny Ryszard Kawczyński powiedział między innymi, że Komisja powinna 

przeanalizować sprawę od początku m.in. od wydania pozwolenia na budowę, 
zintegrowanego pozwolenia, zapoznać się z tym co uwzględniały poszczególne 
dokumenty.  
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Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek zapytał, czy tym wszystkim ma zająć 
się Sejmik? Zdaniem Przewodniczącego Prokurator powinien się do tego 
wszystkiego odnieść. 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Teresa 

Witkowska powiedziała między innymi, że sprawa jest u Prokuratora, Prokurator 
otrzymuje wszystkie dokumenty i jest informowany na bieżąco. Odnośnie 
uzupełnienia z 15 lutego 2016 roku, powiedziała między innymi, że dokument ten 
można podzielić na dwa rodzaje zarzutów. Pierwszy zarzut to odniesienie się do 
tego, czy to jest zakład szczególnie niebezpieczny, czy nie, ale to kompetencja 
Straży Pożarnej. Przeczytała informację otrzymaną od Straży Pożarnej Komenda 
Główna Straży Pożarnej pismo z 28.01.2016 roku dot. ZAP Sznajder Baterrien 
oddział produkcyjny w Korszach nie kwalifikuje się do zakładu o zwiększonym  
ryzyku wystąpienia  awarii przemysłowej.  

 
Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że należy o tym wszystkim 

poinformować mieszkańców. 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Teresa 

Witkowska powiedziała między innymi, że wszystkie podejmowane działania są  
w ramach kompetencji. 

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek zapytał gdzie byli mieszkańcy, jak 

zakład powstawał? 
 
Radny Ryszard Kawczyński odpowiedział, że nikt z mieszkańcami nie 

uzgadniał tego pozwolenia, tych warunków. Dodał, że powinni oni zostać skutecznie 
powiadomieni.  

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział między innymi, że jeżeli 

nie ma podstaw żeby zamknąć ten zakład to nie wolno tego zrobić. Podkreślił, że 
Prokurator może zlecić zamknięcie zakładu. 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Teresa 

Witkowska powiedziała między innymi, że pozwolenia na wykonanie obiektu nie 
wydał Marszałek, bo to nie jest kompetencją Marszałka.  Dodała, że w piśmie 
skarżący podnoszą zarzuty odnośnie pozwolenia zintegrowanego. Dodała, że 
odmówiono cofnięcia i ograniczenia pozwolenia.  
 

Radny Ryszard Kawczyński powiedział między innymi, że pozwolenie zostało 
rozbudowane i pozwolono na zwiększenie produkcji. 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Teresa 

Witkowska powiedziała, że nie zostało ono cofnięte i w tej sprawie złożono 
odwołanie przez stronę i Minister utrzymał w mocy rozstrzygnięcie w sprawie 
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pozwolenia zintegrowanego.  Zmiany pozwolenia nie spowodowały zwiększenia 
mocy przerobowej zakładu, pozostała ona taka sama.   

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział między innymi, że 

posiedzenie Komisji na tym terenie, nie mając żadnych możliwości decyzyjnych jest 
bezpodstawne. Zapytał o zdanie Szefa Kancelarii Sejmiku. 

 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk powiedział między innymi, że 

podczas ewentualnego spotkania istotne byłoby, że były wszystkie strony Burmistrz, 
Starosta, przedstawiciel firmy, strona skarżąca itd. Żeby każda ze stron mogła zabrać 
głos w sprawie.  

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział, że jeżeli Komisja 

zaproponuje taki wyjazd to mieszkańcy będą oczekiwać od nich  konkretnych decyzji,                   
a Komisja nie będzie w stanie im pomóc.  

 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk, powiedział między innymi, że Rada 

Miasta Korsze, albo Komisja Ochrony Środowiska Rady Miasta Korsze mogłaby 
zorganizować takie spotkanie, na które zaprosiłaby m.in. Starostę, radnych Sejmiku 
itd. 

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek dodał, że Komisja może dostosować 

termin i zorganizować wyjazd w dodatkowym terminie. 
 
Radna Jadwiga Król powiedziała, że posiedzenie Komisji będzie awanturą. 

Zdaniem radnej zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia nie jest dobrym 
pomysłem.  

 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział, że może pojechać  

i reprezentować Komisję jako Przewodniczący Komisji.  
 
Radny Ryszard Kawczyński powiedział, że również może jechać na takie 

spotkanie.  
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział między innymi, że 

najważniejsze żeby takie obrady poprowadził ktoś bezstronny, żeby nie doprowadzić 
do awantury.  

 
Radna Teresa Nowakowska , zapytała, czy ta uchwała musi być podjęta na 

dzisiejszym posiedzeniu? 
 
Przewodniczący Komisji, p. Jan Bobek powiedział między innymi, że sprawa 

toczy latami i dlatego istotne jest podjęcie uchwały. 
 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk powiedział między innymi, że po 

zakończeniu sesji 30 grudnia 2015 roku pan Henryk Rechinbach złożył skargę. 
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Przewodniczący Sejmiku w ciągu 7 dni poinformował Komitet, że skarga została  
przekazana radnym i, że następna sesja jest 23 lutego 2016 roku podczas której 
przedmiotem obrad będzie  skarga. Podkreślił, że uchwała jeżeli zostanie przyjęta 
przez Sejmik, ani nie otwiera, ani nie zamyka całej sprawy. 

 
Radny Paweł Szliwiński dodał, że posiedzenie takie byłoby burzliwe. Zdaniem 

radnego jeżeli Sejmik ma kompetencje to powinien  wypowiedzieć się w tej sprawie. 
Nadmienił, że jeżeli Marszałek jest organem pierwszej instancji to  
z dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wynika, że  musi wydać 
decyzję w sprawie, a nie tylko przekazać sprawę organowi wyższej instancji. Druga 
instancja będzie rozpatrywała skargę za pośrednictwem Marszałka. Radny zapytał, 
czy Marszałek może tylko przekazać sprawę do Ministra Środowiska, czy nie 
powinien wydać decyzji jako organ pierwszej instancji? 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Teresa 

Witkowska powiedziała między innymi, że decyzję wydaję Marszałek, a mowa jest                
o skardze do Sejmiku. Sejmik nie wydaje decyzji. 

 
Radny Paweł Szliwiński dodał, że  jeżeli Sejmik nie jest kompetentny to 

powinien przekazać skargę Marszałkowi.  
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Teresa 

Witkowska powiedziała między innymi, że Minister rozstrzygnął, że utrzymuje  
w mocy decyzję, która nie cofała i nie ograniczała pozwolenia zintegrowanego, a ta 
skarga dotyczy tych samych spraw i Sejmik dlatego przekazuje ją Ministrowi do 
ponownego rozstrzygnięcia. Minister już raz rozstrzygnął, ale może  pojawiły się 
jakieś nowe okoliczności. 
 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem ww. projektu 
uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowało  
- 2 radnych, przeciw – 1, wstrzymujących -2. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

 Rozpatrzenie propozycji do Planu Pracy Komisji na 2016 rok. 
 

Radny Paweł Szliwiński powiedział, iż tematy które przesłał są obszerne, 
wydaje się, że byłoby dobrze, aby Komisja w danym roku zajęłaby się którymkolwiek 
z tych tematów.  Tematem,  który faktycznie jako Komisja Rolnictwa rozwiązywałby 
problem rolnictwa, ochrony środowiska.  

 
RadnaJadwiga Król zaproponowała, aby w planie pracy Komisji znalazł się 

punkt „Rola kobiet socjalno-bytowa na obszarach wiejskich”, żeby wiedzieć jakie są 
warunki pracy, jaki jest dostęp do świetlic, opieki zdrowotnej, jak wygląda opieka w 
stosunku do osób niepełnosprawnych, do osób starszych. 
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Radna Jadwiga Król zapytała o pisma dotyczące zakładów utylizacyjnych, 

zaproponowała, aby takie spotkanie w zakładzie utylizacji odpadów zorganizować  
w Elblągu. 

 
Przewodniczący Komisji powiedział, że w tym roku nie ma możliwości 

zorganizowania takiego wyjazdu w związku z informacją otrzymaną od Szefa 
Kancelarii Sejmiku. Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma: w nawiązaniu do 
przygotowywanych planów pracy Komisji uprzejmie informuje, iż w budżecie 
Kancelarii Sejmiku na rok 2016 przewidziano pokrycie kosztów dwóch posiedzeń 
wyjazdowych każdej Komisji (jedna jednodniowa i jedna dwudniowa z noclegiem). 
Dodał, że takie spotkanie może zostać zorganizowane za rok. 

Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk powiedział między innymi, że jak się 
okaże, że pozostałe Komisje nie zorganizują wyjazdowego posiedzenia, wówczas 
będzie możliwość zorganizowania kolejnego wyjazdowego posiedzenia. Nadmienił, 
że najpóźniej na posiedzeniu marcowym pozostałe Komisje przyjmą swoje plany 
pracy.  

Za przyjęciem planu pracy głosowało – 5 radnych, przeciw- 0,  
wstrzymujących – 0. 

 
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 – 5 radnych, przeciw- 0, wstrzymujących – 0.  

 
Za głosowało 6 radnych. Innych głosów nie było.  

 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek podziękował zebranym za udział  

w obradach, następnie zamknął 14  posiedzenie Komisji   w dniu 17 lutego 2016 r. 

                                                                                     Przewodniczący Komisji 
 

                                                               Jan Bobek 
Protokołowały: 
 
Mirosława Baran-Styczyszyn 
Sylwia Wiśniewska  
 


