
 

Protokół nr 56/2017 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 26 września 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 

17 września 2017 r. wprowadzono dodatkowe zmiany związane z przeniesieniem środków 

pomiędzy paragrafami na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Dodał, że na 

wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaproponowano również wprowadzenie 

zmian w załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)”. 

 

 



 

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 5 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 5 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było.  

 

4. Sprawy różne. 

 

Skarbnik Województwa poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Olsztynie przesłała pozytywną opinię w sprawie możliwości zaciągnięcia przez Samorząd 

Województwa planowanego wcześniej w budżecie kredytu, który równoważy deficyt  

i pozwoli na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.  Dodał, że bank będzie wybrany  

w trybie przetargowym. 

 

Radny Krzysztof Żochowski zapytał, jakie są przyczyny spadku wpływów z podatku 

dochodowego CIT, gdy w kraju zauważalny jest wzrost? 

 

Skarbnik Województwa powiedział, że pisma w tej sprawie zostały skierowane do 

Urzędu Skarbowego i jeszcze nie ma odpowiedzi. Zdaniem Skarbnika wpływ na pewno miało 

obniżenie stawki procentowej i wzrost kosztów prowadzonej działalności.  

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 września 2017 

roku. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

           Teresa Nowakowska 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 

 

 


