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Protokół nr 36/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 27 września 2016 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. 

            Załącznik Nr 1,2 
 
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 2016-2039, 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r. 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie udzielenia Gminie Szczytno pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na wspieranie procesów planowania 
przestrzennego w gminie. 

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 2016-2039 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że zakres 
proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest ściśle związany  
z wprowadzanymi zmianami do budżetu. 

 
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.  
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 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r. 

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział, że w ramach autopoprawki 

proponuje się między innymi na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich zwiększenie planu 
wydatków na takie zadania jak: „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 511 na odcinku 
Lidzbark Warmiński-Górowo Iławeckie“, „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, 
Żeromskiego, 3 maja, Słonecznej w Lidzbarku“, „Przebudowa DW nr 508 Piduń-Rekwonica” 
oraz „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w m. Słupnica…”. 
Nadmienił, że pozostałe zmiany polegają na przenoszeniu zaplanowanych środków między 
paragrafami.  
 

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 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, 
że autopoprawka dotyczy zmiany treści §1, który otrzymał brzmienie o następującej treści: 
„Województwo Warmińsko-Mazurskie przekaże Gminie Szczytno pomoc finansową  
w kwocie 20 tys. zł z przeznaczeniem na wspieranie procesów planowania przestrzennego  
w gminie ze szczególnym uwzględnieniem terenów okołolotniskowych w Szymanach”.     

 
Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 6 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było.  
 

Radny Eugeniusz Koch zapytał o planowane inwestycje na lotnisku w Szymanach. 
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 

odpowiedział, że planowane są nowe inwestycje i  przygotowana jest dokumentacja. Dodał, 
że ogłoszony jest przetarg i do końca roku planowane inwestycje powinny zostać wykonane. 
Dodał również, że Ryanair od listopada uruchamia połączenia z Regionalnego Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury do Londynu. 
 
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 27 września 2016 
roku. 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
           Teresa Nowakowska 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


