
 

Protokół nr 46/2017 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 28 marca 2017 r.  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa Nowakowska stwierdzając 

quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów witając Członków Komisji oraz 

Skarbnika Województwa. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3.  Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r. 
4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa Nowakowska zapytała, czy 

są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy przybyli na posiedzenie Członkowie 

Komisji. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 

 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że do autopoprawek 

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie 

Województwa, które zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 

22 marca 2017 r. wprowadzono dodatkową pozycję dotyczącą skorygowania kwoty 

przeznaczonej na remont drogi nr 600 na odcinku Szczytno-Mrągowo, żeby zabezpieczyć 

środki na wykup wyposażenia Stacji Dializ. Skarbnik podkreślił, że dzięki nabyciu 

wyposażenia szpital będzie mógł zawrzeć kontrakt z NFZ.  

  

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, dlaczego z tej drogi przenoszone są środki? 

Dodał, iż ma nadzieję, że prace nie zostaną wstrzymane. 

 



Skarbnik Województwa wyjaśnił, że inwestycje liniowe można zawsze uzupełnić. 

Pojawiła się korzystna oferta w związku z tym ma miejsce przeniesienie środków. Podkreślił, 

że nie wyklucza to uzupełnienia środków na tym zadaniu w przyszłości.   

 

  

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, 
 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 6 

Członków Komisji. Innych głosów nie było.  

 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r. 
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 6 

Członków Komisji. Innych głosów nie było.  

 

4. Sprawy różne. 

 

Radny Krzysztof Żochowski zapytał, na co dokładnie zostanie przeznaczona kwota 

zabezpieczona na obsługę sieci szerokopasmowej? 

 

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że to zadanie przejęte zostanie od wykonawcy, 

który nie wywiązywał się z warunków umowy. Przekazał Radnemu informację na, co mają 

zostać przeznaczone środki związane z obsługą sieci szerokopasmowej.  

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 marca 2017 roku. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

           Teresa Nowakowska 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 

 

 


