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Protokół nr 41/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 21 grudnia 2016 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? Uwag nie zgłoszono. 
 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 4 radnych. Innych głosów nie było.  
 
Porządek obrad kształtował się następująco. 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3.  Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody zbycia na rzecz Powiatu 
Giżyckiego w drodze bezprzetargowej, po obniżonej cenie, nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej w obrębie nr 2 
m. Giżycko, działka nr 259/7 o pow. 0,0562, KW Nr OL1 G/00028295/1, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2016 rok, 

 projektu uchwały  w   sprawie   wydatków   budżetu   Województwa   
Warmińsko-Mazurskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, 

 projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2017 r., 

 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie  
w 2017 r. działalności  Miejskiej  Biblioteki  Pedagogicznej w Lidzbarku 
Warmińskim, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Olsztyńskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nowomiejskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie  
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w 2017 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym 
Mieście Lubawskim, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Oleckiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gołdapskiego pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ełckiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ełku, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Iławskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie, 

 projektu w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działalności 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach, 

 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na rok 2017. 

4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu nr 39 z 23 listopada 2016 r. oraz protokołu nr 40 z 29 listopada 
2016 r. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 
 

 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody zbycia na rzecz Powiatu 
Giżyckiego w drodze bezprzetargowej, po obniżonej cenie, nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej w obrębie nr 2 
m. Giżycko, działka nr 259/7 o pow. 0,0562, KW Nr OL1 G/00028295/1 
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że radni otrzymali projekt ww. uchwały. 
 
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. 
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 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 
 

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 zmian w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2016 rok 

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

zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w ramach zadania „Funkcjonowanie 
Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie 
warmińsko-mazurskim w związku z: niższymi kosztami organizacji warsztatów generowania 
projektów Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim”. 
Nadmienił, że w planie wydatków na wniosek m.in. Departamentu Infrastruktury i Geodezji 
dokonuje się przeniesień między paragrafami. 

 
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   wydatków   budżetu   Województwa   
Warmińsko-Mazurskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

 
Skarbnik Województwa wyjaśnił, że  nieuruchomione środki umieszczane są  

w grupie  tzw. środków niewygasających i w całości zaliczane są do wykonania budżetu roku 
poprzedniego. Podkreślił, że można je wykorzystać w roku następnym do 30 czerwca. Jeżeli 
środki zostaną niewykorzystane wówczas automatycznie wracają na rachunek ogólny 
Samorządu. Nadmienił, że środki niewygasające nie mogą zostać zdjęte przed upływem 
półrocza. Wyjaśnił, że środki finansowe, które nie wygasają z upływem 2016 roku 
zaproponowano przeznaczyć na finansowanie w 2017 roku zadań realizowanych przez m.in. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 

 
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. 
 

 projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2017 r., 

 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do otrzymanego projektu budżetu? 

 
Radny Krzysztof Żochowski poprosił o scharakteryzowanie budżetu  i porównanie go 

z rokiem 2016. 
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Skarbnik Województwa porównał wielkość dochodów, wydatków i powiedział m.in., 
że zauważalny jest wzrost dochodów majątkowych, związanych ze wzrostem subwencji 
ogólnej.  Dodał, że w roku 2017 zaplanowana jest realizacja projektów inwestycyjnych, a rok 
2016 związany był z przygotowywaniem dokumentacji i projektów. Skarbnik Województwa 
podkreślił, że ważnym parametrem jest nadwyżka operacyjna, którą stanowi różnica między 
dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, dodał, że zawsze musi być dodatnia. 
Powiedział również jak kształtuje się budżet w poszczególnych działach według klasyfikacji 
budżetowej.  

 
Radny Krzysztof Żochowski poprosił Skarbnika Województwa o przygotowanie 

zestawienia środków inwestycyjnych, które zostały przekazane przez Samorząd 
Województwa z podziałem na poszczególne powiaty. 

 
Skarbnik Województwa powiedział, że przygotuje takie zestawienie.  

 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 
 

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 Miastu Lidzbark Warmiński pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie  
w 2017 r. działalności  Miejskiej  Biblioteki  Pedagogicznej w Lidzbarku 
Warmińskim 

 
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 Powiatowi Olsztyńskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie  
w 2017 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu 

 
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. 
 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nowomiejskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie  
w 2017 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym 
Mieście Lubawskim 
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Radna Grażyna Licznerska zapytała, ile wynoszą przyznane dotacje? 
 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji w nawiązaniu do zadanego pytania 

odpowiedział, że kwoty przyznanych dotacji kształtują się od 97 500 zł w Gołdapi do  229  
151 zł w Iławie. Wyjaśnił, że środki  na pomoc finansową pochodzą z subwencji ogólnej.  

 
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 Powiatowi Działdowskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie 

 
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 Powiatowi Piskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu 

 
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 Powiatowi Ostródzkiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie 

 
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. 
 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Oleckiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku 

 
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 Powiatowi Gołdapskiego pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi 
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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. 
 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ełckiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ełku 
 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
poddała ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji. Innych 
głosów nie było. 

 
  projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Iławskiemu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie 

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

poddała ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
 

 projekt w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działalności 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku 

 
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 Powiatowi Mrągowskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie 

 
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. 
 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach 

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

poddała ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
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 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na rok 2017. 
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali projekt 
Planu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2017. W związku z tym, że nie 
było uwag do projektu uchwały, Przewodnicząca Komisji poddała ww.  projekt uchwały pod 
głosowanie. 

 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
 
4. Sprawy różne. 
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali projekt 
stanowiska Komisji Budżetu i Finansów w sprawie użytkowania sieci szerokopasmowej 
adresowane do jednostek samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz projekt 
stanowiska Komisji Budżetu i Finansów w sprawie użytkowania sieci szerokopasmowej 
adresowane do Rządu RP. 

 
Załącznik nr 3, 4 

 
 Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski 

poinformował, że m.in. starosta Lidzbarski podjął inicjatywę, aby obniżyć stawki za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 

 
Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy, gdy uchwała zostanie przyjęta, stawki będą 

obowiązywać wszystkie powiaty, gminy? 
 

Skarbnik Województwa poinformował, że uchwała Sejmiku nie będzie obowiązywała 
gmin, czy też powiatów.  

 
Radny Krzysztof Żochowski powiedział m.in., że gminy mają z tego tytułu dochód.  

 
 Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski 
powiedział m.in., że samorządy robią przedmiotowe obniżenie stawek, co do własnej 
infrastruktury np. dla wodociągów. Podkreślił, że należy zachęcić operatów, aby rozpoczęli 
inwestycję w regionie i budowali sieć.  

 
Radny Krzysztof Żochowski dodał, że nie ma nic przeciwko projektom 

przygotowanych stanowisk. Zapytał m.in. o to, czy nie lepiej było zrezygnować z tej 
inwestycji? 

 
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski w 

nawiązaniu do pytania radnego powiedział m.in., że otrzymanie dokumentacji z Ministerstwa 
miało miejsce w 2011 roku, a zamknięcie postępowania przetargowego w 2013 roku. 
Zrealizowanie inwestycji na np. działkach prywatnych było niemożliwe ze względu na krótki 
termin, jedynie zajęcie pasa drogowego umożliwiało zrealizowanie inwestycji w tak krótkim 
czasie.  

 



8/9 
 

Radny Tadeusz Politewicz powiedział, że Samorząd Województwa dla rozwoju 
regionu oraz jego mieszkańców zrealizował bardzo dobrą inwestycję i nie rozumie dlaczego 
ma za to ponosić wielkie koszty.  

 
Radny Krzysztof Żochowski nadmienił, że środki unijne powinny być wykorzystane 

w sposób racjonalny, a czasami dzieje się tak, że chce się je za wszelką cenę wykorzystać 
niekiedy kosztem społeczeństwa.  

 
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że środki unijne mają ogromny wpływ na rozwój 

regionu, który korzystnie wpływa na społeczeństwo.  
 
Radny Krzysztof Żochowski dodał, że środki unijne wpływają również niekorzystnie 

przez co ponoszone są duże koszta i nie można realizować innych zadań.  Podkreślił również, 
że w województwie ciężko znaleźć operatorów. 

 
Dyrektor Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski powiedział m.in., że 

teraz jest najgorszy okres ponieważ mają od 3 do 5 lat na ożywienie ruchu. 
 

Radny Tadeusz Politewicz dodał, że sieć została wybudowana w miejscach, do 
których operator by nie dotarł.  
 

Skarbnik Województwa nadmienił, że z uwagi na zróżnicowane nasycenie ważne jest, 
aby zlecenie otrzymał np. jeden operator. 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 
m.in., że opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią źródło dodatkowych dochodów 
powiatów. 

 
Radny Eugeniusz Koch dodał, że koszty usługi, szybszego internetu pokryje 

mieszkaniec. 
 

Skarbnik Województwa dodał, że systemowo można to zmienić, gdyż zarówno dla 
samorządu jak i dla powiatów, gmin jest to zadanie własne, przy których instytucje publiczne 
nie powinny wzajemnie się obciążać.  
 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji poddała treść stanowisk pod 
głosowanie. 

 
 Projekt stanowiska Komisji Budżetu i Finansów w sprawie użytkowania 

sieci szerokopasmowej adresowane do jednostek samorządów 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 
Za pozytywnym przyjęciem projektu stanowiska głosowało 5 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 
 

 Projekt  stanowiska Komisji Budżetu i Finansów w sprawie użytkowania 
sieci szerokopasmowej adresowane do Rządu RP. 

 
Za pozytywnym przyjęciem projektu stanowiska głosowało 5 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 
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Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do: 
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd 
Województwa. Podkreślił, że proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć 
środków między paragrafami. Wyjaśnił, że dotyczy to zmiany klasyfikacji środków wcześniej 
zaplanowanych. 
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż głosowanie nad autopoprawką do projektu 
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2016-2039, projektu uchwały w sprawie zmian  
w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok  oraz do projektu uchwały w   
sprawie   wydatków   budżetu   Województwa   Warmińsko-Mazurskiego, które w 2016 roku 
nie wygasają z upływem roku budżetowego odbędzie się przed sesją Sejmiku. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Członków Komisji o przesyłanie propozycji 
tematów do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017. 

 
5. Przyjęcie protokołu nr 39 z 23 listopada 2016 r. oraz protokołu nr 40 z 29 listopada 
2016 r. 
 

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

Za przyjęciem protokołu nr 39 z dnia 23 listopada 2016 r. głosowało 5 Członków 
Komisji. Innych głosów nie było. 

 
Za przyjęciem protokołu nr 40 z dnia 29 listopada 2016 r. głosowało 5 Członków 

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 grudnia 2016 roku. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


