
 

Protokół nr 54/2017 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 29 sierpnia 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. 

 

 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, 
 

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 

23 sierpnia 2017 r. nie wprowadzono dodatkowych zmian.  W związku z pojawiającymi się 

wątpliwościami wyjaśnił kwestię inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy 

 i Chorób Płuc w Olsztynie. Nadmienił, że środki, które zagwarantowane są  przez Samorząd 

Województwa na poziomie 20 % będą przeznaczone wyłącznie na realizację tej inwestycji. 

Podkreślił, że w przypadku braku uruchomienia 80 % środków z budżetu państwa na tę 

inwestycję, inwestycja nie będzie mogła być realizowana. 



 

Radny Eugeniusz Koch w nawiązaniu do wypowiedzi Skarbnika powiedział, że jeżeli 

dodatkowy zapis nie znajdzie się w uzasadnieniu do uchwały to Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej nie będzie głosował za podjęciem uchwały. 

 

Radny Krzysztof Żochowski zapytał, czy chodzi o środki na poziomie 20 %  

zagwarantowane ze strony Samorządu Województwa na inwestycję w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie?  

 

Radny Tadeusz Politewicz odpowiedział, że tak. Dodał, że Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej poprosił o uzupełnienie uzasadnienia uchwały.  

 

Skarbnik Województwa podkreślił, że środki są przeznaczone wyłącznie na konkretną 

inwestycję. Dodał, że istotne jest podjęcie teraz uchwały, gdyż obecnie zapadają decyzję 

dotyczące podziału rezerw z budżetu państwa. 

 

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. 

 

Nie wniesiono. 

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 sierpnia 2017 

roku. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

           Teresa Nowakowska 

 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 

 

 


