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Protokół nr 43/2017 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 15 lutego 2017 r.  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając 

quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając Członków Komisji oraz przybyłych gości. 

 

            Załącznik Nr 1,2 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż Członkowie Komisji otrzymali porządek 

posiedzenia. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad, w którym umieszczono 

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, 

który wpłynął w trybie pilnym? Uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 radnych. Innych głosów nie było.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3.  Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/328/04 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.  

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczytno pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na wspieranie procesów planowania 

przestrzennego  w gminie, 

 projektu uchwały w sprawie nabycia przez województwo warmińsko-

mazurskie 103 udziałów spółki Warmińsko-Mazurska Agencja 

Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie od pozostałych wspólników 

spółki, 

 projektu uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 

z siedzibą w Olsztynie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lidzbark Warmiński 

pomocy finansowej, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Ruciane-Nida pomocy 

finansowej, 
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 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Jeziorany na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego  

i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast 

Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukta  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. zadania własnego 

Gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Lidzbarskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 

zadania własnego powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2017 rok. 

4. Sprawy różne. 

 Przyjęcie Planu Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok. 

5. Przyjęcie protokołu nr 41 z 21 grudnia 2016 r. oraz protokołu nr 42 z 28 grudnia  

2016 r. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 

 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/328/04 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.  

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Jakub Wilk 

wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały dotyczy błędu, który pojawił się we wcześniejszej 

uchwale. Błędnie wpisano, że 18 zł za metr kwadratowy to stawka dzienna, a zgodnie  

z ustawą ustala się stawki roczne. 

  
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczytno pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na wspieranie procesów planowania 

przestrzennego w gminie 
 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 

m.in., że powyższy projekt uchwały jest kontynuacją wniosku z 2016 roku, w którym Gminie 

Szczytno przekazano pierwszą część pomocy w formie dotacji celowej na wspieranie 

procesów planowania przestrzennego w gminie. Wyjaśnił, że przyznana kwota została 

rozliczona i wykonano m.in. mapy geodezyjne. Nadmienił, że dotacja o której mowa  

w powyższej uchwale ma zostać przeznaczona w szczególności na wspieranie procesów 

planowania przestrzennego w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów 

okołolotniskowych w Szymanach. 
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Radny Eugeniusz Koch zapytał, ile wynosi kwota przyznanej dotacji? 

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 
odpowiedział, że pomoc finansowa w formie dotacji celowej wynosi 110 tys. zł. 

 

Radny Krzysztof Żochowski zwrócił  m.in. uwagę na to, żeby utrzymanie lotniska nie 

należało wyłączenie do Samorządu Województwa. Dodał, że np. Gmina Szczytno jest 

głównym Beneficjentem, bardzo dużo zyskała, a dodatkowo otrzymuje wsparcie finansowe.  

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że 

plan zagospodarowania ma związek z tym, że trwa okres trwałości projektu. Nadmienił, że 

lotnisko zostało wybudowane ze środków unijnych i wchodzenie z udziałami do Spółki przez 

inne samorządy wiąże się z niedogodną sytuacją. Dodał, że Marszałek wystąpił z pismami do 

samorządów. Z uwagi na to, że na promocję lotniska mogą być przeznaczane środki 

finansowe to np. samorząd gminy i powiatu szczycieńskiego korzysta z tej możliwości.  

 

Radna Grażyna Licznerska zapytała ile wynosi okres trwałości projektu? 

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 
odpowiedział, że okres trwałości projektu wynosi 5 lat i  w 2020 roku będzie zakończony.  

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że należałoby poprawić stan dróg 

prowadzących do lotniska, np. odcinek drogi Nidzica-Wielbark. Zdaniem Przewodniczącej 

poprawa stanu dróg miałaby wpływ na rozwój lotniska.  

 

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy są ponoszone jakieś koszty na rzecz Gminy  

i Miasta Szczytno? 

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik w nawiązaniu 

do pytania radnego odpowiedział, że na rzecz m.in. gminy ponoszone są koszty, które 

związane są z podatkami, natomiast gmina utrzymuje m.in. drogę do lotniska i wybudowała 

kanalizację do miejscowości Szymany.  

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 0 głosów przeciw.  

 

 projekt uchwały w sprawie nabycia przez województwo warmińsko-

mazurskie 103 udziałów spółki Warmińsko-Mazurska Agencja 

Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie od pozostałych wspólników 

spółki 
 

Radna Grażyna Licznerska  zapytała, jaki jest koszt nabycia udziałów? 

 

Radny Krzysztof Żochowski  poprosił o informację na temat kosztów nabycia 

udziałów. 

 

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Roman Ruciński 

powiedział m.in., że dwa projekty uchwał dotyczą Warmińsko-Mazurskiej Agencji 

Energetycznej, gdzie głównym udziałowcem jest Województwo. Wyjaśnił, że Spółka posiada 

1283 udziały, a Województwo posiada 1180 udziałów i po to żeby zostać 100% właścicielem, 
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województwo musi wykupić 103 udziały. Nadmienił, że Spółka powstała 

 z funduszy unijnych i przez 5 lat trwa okres trwałości projektu.  Podkreślił, że w świetle 

zapisów jest edukacyjno-informacyjną Spółką i nie może prowadzić żadnej działalności 

gospodarczej. Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy wykupu Spółki w całości. Nadmienił, że 

drugi projekt uchwały dotyczy m.in. objęcia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 180 

udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy na łączną kwotę 180 tys. zł.  

 

Radny Krzysztof Żochowski zapytał, jaki jest koszt nabycia 103 udziałów? 

 

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Roman Ruciński 

odpowiedział, że koszt nabycia udziałów to 103 tys. zł. Dodał, że jest 11 wspólników  

z którymi są już po wstępnych rozmowach i wyrazili oni zgodę zbycia.  

 

Radny Krzysztof Żochowski zapytał, czy jest jakiś określony plan, żeby ta Spółka nie 

przynosiła strat? 

 

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Roman Ruciński 
odpowiedział, że w wyniku ograniczenia kosztów, część zadań zostanie przekazana z Urzędu 

Marszałkowskiego do obsługi tej Spółki.  

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

 projekt uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 

z siedzibą w Olsztynie 

 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 

poddała ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lidzbark Warmiński pomocy 

finansowej 
 

Kierownik Biura ds. Pomocy i Integracji Społecznej w Regionalnym Ośrodku 

Polityki Społecznej, p. Joanna Kaczyńska powiedziała m.in. że powyższy projekt uchwały  

dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Lidzbark Warmiński 

z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom. Wyjaśniła, że w  dniu 7 grudnia 2016 r.  

w miejscowości Nowa Wieś Wielka wybuchł pożar i  całkowitemu spaleniu uległ budynek 

mieszkalny, w którym mieszkała 5- osobowa rodzina, zniszczeniu uległ także budynek  

gospodarczy przylegający bezpośrednio do budynku mieszkalnego.  Podkreśliła, że ze 

względu na duże szkody, konieczna jest całkowita odbudowa budynku mieszkalnego i Wójt 

Gminy zwrócił się do Pana Marszałka z prośbą o wsparcie w formie dotacji celowej. 

Wyjaśniła, że jeżeli chodzi o wsparcie rodzin, które doświadczyły jakiegoś zdarzenia 

kryzysowego to są to zadania własne gminy i dotacja ta zostanie przekazana po przyjęciu 

uchwały  na postawie umowy z Gminą, a następnie w formie zasiłku celowego bezpośrednio 

skierowana do rodziny  z przeznaczeniem na odbudowę. Kwota wsparcia dla tej rodziny jest 

to 3 tys. zł. Dodała, że rodzina ta dotychczas nie korzystała z systemu pomocy społecznej.  
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Radny Eugeniusz Koch zapytał o szczegóły projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Gminie Ruciane-Nida pomocy finansowej. 

 

Kierownik Biura ds. Pomocy i Integracji Społecznej w Regionalnym Ośrodku 

Polityki Społecznej, p. Joanna Kaczyńska wyjaśniła, że  w miejscowości Wólka, gm. 

Ruciane-Nida pożar miał miejsce 9 grudnia 2016 r. i budynek który uległ spaleniu 

zamieszkiwały dwie rodziny, które dotychczas nie korzystały z pomocy społecznej. 

Podkreśliła, że zasoby gminy również zostaną uruchomione, aby odbudować ten budynek, 

ponieważ zniszczenia, które tam zaistniały pozwalają na odbudowanie budynku,  mimo, że na 

razie rodzina nie może tam zamieszkiwać. Dodała, że na prośbę Burmistrza wnioskowano  

o pomoc i wstępna propozycja to 3 tys. zł na rodzinę.   

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał dlaczego przyznano takie małe wsparcie finansowe? 

 

 

Kierownik Biura ds. Pomocy i Integracji Społecznej w Regionalnym Ośrodku 

Polityki Społecznej, p. Joanna Kaczyńska powiedziała m.in., że taka była propozycja ze 

strony Skarbnika Województwa, który dysponuje środkami.  

 

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że rodzinom w szybkim trybie w razie 

nieszczęść można pomóc w wysokości ryczałtu tj. 3 tys. zł i dlatego zaproponowano taką 

kwotę, którą można bez problemu rozliczyć. Wyjaśnił, że inna procedura uruchomiana jest  

w sytuacji odbudowy jakiegoś obiektu, np. Kościoła.   

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Ruciane-Nida pomocy 

finansowej 
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeziorany 

na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia 

niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow  

w Urzędzie Miejskim w Jezioranach 
 

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba omawiając 

powyższy projekt uchwały wyjaśniła, że gmina Jeziorany jest 20 miasteczkiem Cittaslow  

w województwie warmińsko-mazurskim. Dodała, że 19 miast należących do sieci wcześniej 

już otrzymało wsparcie finansowe z budżetu województwa. Gmina Jeziorany w dniu 24 

lutego 2016 r. otrzymała pozytywną decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie 

przystąpienia do stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” , 

natomiast uchwałą z dnia 20 maja 2016 r. została przyjęta w poczet Polskiej Krajowej Sieci 

Miast Cittaslow. Pełnoprawne członkostwo w Cittaslow Jeziorany uzyskały w dniu 25 

czerwca 2016 roku. Nadmieniła, że  planach budżetowych na rok 2017 kwota została 
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zabezpieczona na m.in. niezbędne wyposażenie dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. 

miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. 

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, jaka kwota ma zostać przyznana? 

 

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba odpowiedziała, że 

pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 10 tys. zł i kwota ta przeznaczana jest 

na doposażenie stanowiska pracy  ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. 

Te stanowiska mają za zadanie promowanie samej idei wśród mieszkańców Miasta  

i współpracy między sobą. Podkreśliła, że wsparcie w kwocie 10  tys. zł przeznaczone jest 

przede  wszystkim na wyposażenie takie jak m.in.: laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat.      

 

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy miasto w związku z przyjęciem do Sieci 

otrzyma jakieś dofinansowanie z Unii Europejskiej? 

 

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba wyjaśniła, że 

chodzi o sieć krajową miast Cittaslow, a radny zapytał o stowarzyszenie. Dodała, że 

Stowarzyszenie Miast Cittaslow jest stowarzyszeniem, które zostało zawiązane przez 14 miast 

i te miasta są uczestnikami środków unijnym przeznaczanych na rewitalizację.  Podkreśliła, 

że stowarzyszenie ma większą możliwość zdobywania różnego rodzaju środków. 

Przynależność do stowarzyszenia wszystkich tych miast umożliwia korzystanie z innych 

możliwości finansowych, które stowarzyszenie będzie mogło pozyskiwać na rzecz tych miast.  

 

Radny Stanisław Bułajewski powiedział, że pamięta, że Samorząd Województwa 

udzielał wsparcia finansowego  na festiwal. 

 

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba wyjaśniła, że 

festiwal był przygotowywany przez krajową sieć. Gmina Lubawa znalazła sponsorów na 

zorganizowanie tego festiwalu, a udział Samorządu nie był dominujący . 

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy w związku z tym, że przygotowywana jest 

dokumentacja na ścieżki wokół Jezior Mazurskich, Departament Turystyki koordynuje prace 

nad tym projektem? 

 

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba odpowiedziała, że 

jest to projekt Wielkich Jezior Mazurskich i nie uczestniczą w projekcie. Dodała, że bardzo 

się cieszą, że takie coś powstaje, gdyż jest duża szansa na powiązanie ze szlakiem 

rowerowym Green Velo.  

 

Radny Eugeniusz Koch poprosił, żeby podczas przeprowadzanych konsultacji zwrócić 

uwagę i uwzględnić w tym projekcie takie trasy jak: Gierłoż, Kętrzyn, Święta Lipka, Reszel 

gdyż w tym wstępnym projekcie tego nie ma. Podkreślił, że osoby korzystające ze ścieżek 

rowerowych chciałyby też coś zobaczyć. 

 

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba powiedziała,  że nie 

biorą udziału w konsultacjach.  

 

Radny Krzysztof Żochowski odniósł się do kwestii ścieżek rowerowych i podkreślił, 

że niektóre ścieżki rowerowe są w złym stanie. Dodał, że np. wykonanie ścieżek rowerowych 

w Braniewie jest tragiczne.  
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Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba odpowiedziała, że 

więcej informacji na ten temat mógłby przekazać Dyrektor Departamentu Infrastruktury 

 i Geodezji, p. Wiktor Wójcik, który zajmuje się ścieżkami rowerowymi. Wyjaśniła, że 

Department Turystyki zajmuje się m.in.  promocją ścieżek, czy też szlaku rowerowego Green 

Velo. 

 

Radny Eugeniusz Koch powiedział, że użytkownicy ścieżek zwracali uwagę na to, że 

jest np. pełno pokrzyw i chwasty zostały usunięte. 

 

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba powiedziała, że 

główny problem polega na tym, że różne podmioty odpowiadają za  utrzymanie np. ścieżek 

rowerowych.   

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukta  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. zadania własnego 

Gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

wyjaśnił, że w roku poprzednim uchwała w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukta 

została podjęta, ale gmina Łukta nie wykorzystała pomocy finansowej na prace ratunkowe 

spalonego Kościoła pw. św. Antoniego we Florczakach i w związku z tym zadanie przeszło 

na rok bieżący. Kwota, która ma zostać przekazana wynosi 20 tys. zł. 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Lidzbarskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 

zadania własnego powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

wyjaśnił, że udzielona pomoc finansowa ma zostać przeznaczona na remont dachu kościoła 

św. Marii Magdaleny w Bieniewie.  

 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 

poddała ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
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 projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 

 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział, że zakres proponowanych 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest ściśle związany z wprowadzanymi zmianami 

do budżetu. 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2017 rok 
 

Skarbnik Województwa powiedział, że w ramach zmian zaproponowano m.in. 

zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia 

 w budżecie środków na zwroty w związku z decyzjami administracyjnymi w ramach 

realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nadmienił, że kolejne ze 

zmian dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Efektywne 

techniki nauczania szansą na sukces” przez Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania 

w Górowie Iławeckim. Dodał, że zmniejszeniu ulega plan dochodów i plan wydatków  

w związku z aktualizacją planów finansowych dwóch projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dodał również, że w planie wydatków zaproponowano 

zmiany związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczą również 

rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na rok 2017 rok na utrzymanie 

dróg zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania  dróg, które realizowane są 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz rozdysponowanie części rezerwy ogólnej 

na m.in. zabezpieczenie środków na wykup akcji od akcjonariuszy Spółki Warmińsko-

Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie. Nadmienił, że  

w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji  

w 2017 roku” zaproponowano korekty w zakresie zmiany nazwy zadań inwestycyjnych.  

 

Radna Grażyna Licznerska powiedziała m.in., że jest w Radzie Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, następnie  

zapytała, czy znajdą się pieniądze na rozbudowę tego  szpitala? 

 

Skarbnik Województwa powiedział m.in., Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy  

i Chorób Płuc w Olsztynie planuje rozbudowę nie tylko ze środków Samorządu 

Województwa, ale chcą również  ubiegać się o środki unijne. 

 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 

poddała ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 

 

4. Sprawy różne. 

 

 Przyjęcie Planu Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali projekt 

planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok.  
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   Załącznik nr 3 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie plan pracy.  

 

Za przyjęciem planu pracy głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było. 

 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do: 

projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd 

Województwa. Podkreślił, że proponowane zmiany dotyczą  m.in. zwiększenia planu 

dochodów i planu wydatków w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych 

przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. W ramach 

autopoprawki zaproponowano również zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku 

z zawartą umową na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545  

z przebudowa dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”. 

Dodał, że zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma związek również z decyzją 

Wojewody zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań, o 

których mowa w ustawie o pomocy w wychowywaniu dzieci i realizację zadań z zakresu 

świadczeń rodzinnych. Zaplanowano również wprowadzenie nowego zadania wieloletniego 

pn. „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap I Północno-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy 

Wielkich Jezior Mazurskich”. Skarbnik podkreślił, że zaproponowano szereg zamian w planie 

wydatków dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej. 

 

Radny Eugeniusz Koch poprosił, żeby przekazać Zarządowi Województwa, że jeżeli 

„Pętla Mazurska” nie będzie uwzględniała Kętrzyna, Reszla, Świętej Lipki  

i Gierłoży to będzie głosował przeciwko. Dodał, że użytkownicy ścieżek rowerowych chcą 

coś zobaczyć na Mazurach, a nie tylko jeździć. Dodał, że otrzymuje wiadomości od 

zwiedzających, że  chcą np.  zobaczyć Kętrzyn, Wilczy Szaniec, Świętą Lipkę , Reszel i tam 

nie pojadą, bo jest niebezpiecznie i brakuje ścieżek rowerowych. 

 

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że istotne jest, aby inicjatywa wyszła m.in. 

od Burmistrza, czy Starosty.  

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż głosowanie nad autopoprawką do: 

projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian  

w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok odbędzie się przed sesją 

Sejmiku. 

 

5. Przyjęcie protokołu nr 41 z 21 grudnia 2016 r. oraz protokołu nr 42 z 28 grudnia  

2016 r. 

 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów?  Uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu nr 41 z dnia 21 grudnia 2016 r. głosowało 5 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było. 

 

Za przyjęciem protokołu nr 42 z dnia 28 grudnia 2016 r. głosowało 5 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było. 
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6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 

zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 15 lutego 2017 roku. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

            Teresa Nowakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 

 


