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Protokół nr 49/2017 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 17 maja 2017 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 5 radnych. Innych głosów nie było.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3.  Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej w roku 2017 Powiatowi Mrągowskiemu na "Dofinansowanie zakupu 

sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu Baza w Mrągowie", 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi  Giżyckiemu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań  

w zakresie kultury, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w 

ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur  

i Powiśla” w 2017 r., 

 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2017 rok. 
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4. Informacja o stanie realizacji Strategii Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Olsztynie w latach 2015-2022. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołu nr 47 z 19 kwietnia 2017 r. oraz protokołu nr 48 z 25 kwietnia 2017 r. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej w roku 2017 Powiatowi Mrągowskiemu na "Dofinansowanie zakupu 

sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu Baza w Mrągowie" 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk powiedział 

m.in., że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy 

finansowej w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na: „Dofinansowanie zakupu sprzętu żeglarskiego 

Zespołowi Oświatowo-Sportowemu Baza w Mrągowie”.  

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww.  

projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
  

 projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk powiedział 

m.in., że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej w kwocie 30 tys. zł na organizację inscenizacji wkroczenia w czerwcu 

1807 r. wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka do Giżycka.  

 

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, kiedy będzie organizowana inscenizacja? 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 
odpowiedział, że data inscenizacji zostanie przekazana Radnym. 

 

Radna Grażyna Licznerska zapytała, na co dokładnie ma zostać przeznaczona udzielona 

pomoc finansowa? 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk  
w nawiązaniu do pytania radnej odpowiedział, że nie posiada szczegółowego harmonogramu na, co 

mają zostać przeznaczone środki, ale uzupełni informację o wykaz wydatków. Dodał, że będzie 

przygotowana umowa, która będzie szczegółowo określała, na co zostaną przeznaczone wydatki. 

 

Radna Grażyna Licznerska zapytała, dlaczego Powiat Mrągowski ma otrzymać mniejsze 

dofinansowanie od Powiatu Giżyckiego?   

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

odpowiedział, że 10 tys. zł, które ma otrzymać Powiat Mrągowski ma zostać przeznaczone na 

uzupełnienie sprzętu, natomiast koszt organizacji inscenizacji przez Powiat Giżycki jest znacznie 

większy.  
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Radny Krzysztof Żochowski powiedział m.in., że brakuje precyzyjnych informacji nt. 

kosztów imprezy i szczegółów, na co mają zostać przeznaczone pieniądze.  

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 
poinformował, że przekaże radnym harmonogram oraz szczegółowy wykaz wydatków. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w związku z koniecznością uzupełnia 

uzasadnienia, głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały odbędzie się na posiedzeniu Komisji 

przed sesją Sejmiku, tj. 23 maja 2017 r.  

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 
poinformował, że zwrócą się do Starostwa Powiatowego o przygotowanie szczegółowego 

zestawienia.  
 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
 
Janusz Wiśniewski Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił Członkom Komisji nowego Kierownika Biura ds. Obronnych  

i Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie omówił projekt uchwały dotyczący udzielenia gminom 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 300 tys. zł. 

Powiedział m.in., że Samorząd Województwa w ramach działań związanych z poprawą 

bezpieczeństwa w regionie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wspiera gminy z województwa 

warmińsko-mazurskiego poprzez przekazywanie dotacji celowych na dofinansowanie infrastruktury 

strażackiej z działów: zakup samochodów, zakup sprzętu ratowniczego, budowa, rozbudowa, 

modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. Nadmienił, że proponowana kwota 

dofinansowania wynosi po 50 tys. zł dla każdej jednostki. Dodał, że dofinansowanie pozwoli na 

zakup nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu województwa warmińsko-

mazurskiego. Wręczył pismo Członkom Komisji, w którym to  Komendant Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego 

dla gmin w celu zakupu 7 pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu 

województwa warmińsko-mazurskiego.  

Załącznik nr 3   

 
Skarbnik Województwa dodał, że środki w wysokości 300 tys. zł pochodzą z rezerwy 

celowej budżetu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Podkreślił, że rezerwa ta 

jest obligatoryjna i musi pojawiać się w budżetach stosownie do wielkości dochodów.  Nadmienił, 

że w latach ubiegłych z rezerwy tej wspierane było m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Zarządów Melioracji w Olsztynie i Elblągu, ale również zabezpieczenie przeciwpożarowe szpitali 

w oparciu o zalecenia pokontrolne. Nadmienił, że udzielenie gminom Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej podyktowane jest również tym, że jednym z warunków skorzystania ze 

środków z budżetu państwa było zorganizowanie wkładu własnego. 

 

Radna Grażyna Licznerska zapytała, ile środków było zaplanowanych w budżecie na 

rezerwę celową i ile zostało po rozdysponowaniu środków na powyższe zadanie? 

 

Skarbnik Województwa  poinformował, że z rezerwy celowej budżetu na realizacje zadań  

z zakresu zarządzania kryzysowego zaproponowano przekazanie środków dla Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Elblągu z przeznaczeniem na realizację projektu „przebudowa 
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pomieszczeń Apteki Szpitalnej celem utworzenia Pracowni Cytostatyków”. Po uwzględnieniu  tych 

dwóch pozycji  w rezerwie zostanie ponad 400 tys. zł do końca roku.  

 

Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy ta rezerwa każdego roku jest wykorzystywana  

i, czy środki przenoszone są na kolejny rok, jeżeli nie zostaną wykorzystane?  

 

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że jeżeli środki nie zostaną wykorzystane to zasilają 

rachunek ogólny i w kolejnym roku procentowo obliczoną kwotę należy zaplanować.   

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww.  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
 

Janusz Wiśniewski Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa 

Publicznego wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia gminom pomocy 

finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej  w kwocie 11 tys. zł. 

Dodał, że kwota zabezpieczona jest  w budżecie na rok 2017. Nadmienił, że w ramach działań 

związanych z poprawą bezpieczeństwa Samorząd Województwa w oparciu  o Strategię Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspiera gminy  z województwa 

poprzez przekazywanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań przeciwpożarowych. 

Wyjaśnił, że proponowane wsparcie dotyczy trzech gmin, którzy są  laureatami konkursu  

i plebiscytu. Nadmienił, że OSP Zielkowo – Gm. Lubawa jest laureatem konkursu na Najlepsze 

Inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i  Samorządów „Floriany 2017” i kwota 

zaproponowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł . Natomiast dla OSP Biskupiec- gm. Nowe 

Miasto Lubawskie i Rudzienice – gm. Iława są laureatami plebiscytu Gazety Olsztyńskiej  

i zaproponowano po 3 tys. dla każdej z tych gmin.  

 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww.  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom  

w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w 

ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur  

i Powiśla” w 2017 r., 
 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław 

Sarnowski powiedział m.in., że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej 

gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś 

Warmii, Mazur i Powiśla”. Dodał, że są to projekty przygotowane z inicjatywy mieszkańców, 

natomiast Gminy mają obowiązek przeznaczenia wkładu własnego. Nadmienił, że minimum 

wkładu własnego wynosi 50%,  a drugie 50 % stanowią środki z budżetu województwa. 

 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy gminy miały środki na wkład własny? 
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Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław 

Sarnowski odpowiedział, że gminy miały wkład własny, gdyż to nie były duże projekty, a 

maksymalne dofinansowanie ze strony Samorządu wynosiło do 10 tys. zł.    Dodał również, że 

środki były zaangażowane z Funduszu Sołeckiego. Nadmienił, że w ramach konkursu wpłynęło 33 

projekty, a trzy wnioski nie spełniły wymogów formalnych. Podkreślił, że do dofinansowania 

zarekomendowano 30 projektów. 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww.  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

 projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział m.in., że zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle związane ze zmianami wprowadzanymi do budżetu.  

Dodał, że wśród zmian znajdują się również zmiany, które dotyczą lat przyszłych i mają związek ze 

zwiększeniem środków na zadanie związane z modernizacją Teatru im. Aleksandra Sewruka  

w Elblągu.  

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww.  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

    

 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2017 rok 
  

Skarbnik Województwa omawiając powyższy projekt uchwały powiedział, że  

w ramach zmian dokonuje się m.in. zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków w związku z 

aktualizacją harmonogramu zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku 

Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”. Nadmienił, że zaproponowano  

w ramach zmian w budżecie włączenie do planu wydatków wolnych środków z lat ubiegłych oraz 

rozdysponowanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje dla: 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur  

w Olsztynie. Dodał, że kolejne ze zmian dotyczą przeniesienia środków pomiędzy paragrafami.   

W ramach zmian zaproponowano również rozdysponowanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na 

udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 

sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo- Sportowemu Baza w Mrągowie”. 

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww.  

projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 

 

 

 

 



6/7 

 

4. Informacja o stanie realizacji Strategii Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Olsztynie w latach 2015-2022. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił Strategię Rozwoju Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015-2022. 

 

Załącznik nr 4  

 

Radny Stanisław Bułajewski zapytał jak wygląda kwestia pozyskiwania kruszywa, żeby nie 

kupować np. żwiru z innych regionów?   

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski wyjaśnił, 

że materiał jest kupowany, natomiast wprowadzano do specyfikacji warunki, opracowane przez 

Laboratoria które nie pogorszą jakości nawierzchni. 

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał jak wygląda funkcjonowanie systemów informacyjnych e- 

inwestycje i czy system ten pozwala na sprawdzenie stanu prac np. na konkretnej drodze? 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

odpowiedział, że jest taka możliwość. Wyjaśnił, że aby otrzymywać bieżące informacje wystarczy 

zgłosić się po dane do systemu. Podkreślił, że informacje są, co tydzień aktualizowane.   

 

Radny Eugeniusz Koch poruszył kwestię rond turbinowych i powiedział, że niektórzy 

kierowcy mają z nimi problem. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski dodał, że 

ronda turbinowe są trudniejsze, mniej przepustowe, ale mają być bezpieczniejsze. 

 

Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Marek Leyk podkreślił, że rondo turbinowe, które 

znajduje się w Olsztynie jest dużo bezpieczniejsze niż poprzednie rondo, ale mniej przepustowe. 

Zdaniem Dyrektora znaki informujące o pasach ruchu powinny być umieszczone wcześniej.   

 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za realizację drogi w Lidzbarku i poprosiła  

o zwrócenie uwagi na dojazd do apteki całodobowej, gdyż otrzymuje bardzo dużo informacji od 

mieszkańców, że nie mogą tam dojechać. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski wyjaśnił, 

że obowiązuje trwałość projektu i wprowadzanie zmian przy projektach unijnych jest praktycznie 

niemożliwe. Dodał, że dojazd może być utrudniony z uwagi na skrzyżowanie w pobliżu. 

Odpowiedział, że nie zna sprawy, ale zorientuje się w tej kwestii. 

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy Pan Dyrektor posiada jakieś informację na temat drogi 

nr 16 w kierunku Mrągowa. 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

odpowiedział, że projekt jest przygotowywany. 

 

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, kiedy będzie skończona droga nr 51 do Olsztynka? 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

odpowiedział, że w przyszłym roku prace mają zostać zakończone.  
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5. Sprawy różne. 

 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do: projektu 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa.   

W ramach autopoprawki na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji zaproponowano 

przeniesienie środków miedzy paragrafami w związku ze zwiększeniem rocznej składaki 

członkowskiej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Warmińsko-

Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2017 rok natomiast na  wniosek m.in.  

Departamentu Kultury i Edukacji środki mają zostać przeniesione z przeznaczeniem na zwiększenie 

dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Dodał, że 

zaproponowano również rozdysponowanie części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego. Podkreślił, że kolejne ze zmian dotyczą przeniesień wcześniej 

zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż głosowanie nad autopoprawką do: projektu 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian  

w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok odbędzie się przed sesją Sejmiku. 

 

6. Przyjęcie protokołu nr 47 z 19 kwietnia 2017 r. oraz protokołu nr 48 z 25 kwietnia 2017 r. 

 

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

 

Za przyjęciem protokołu nr 47 z dnia 19 kwietnia 2017 r. głosowało 4 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 

 

Za przyjęciem protokołu nr 48 z dnia 25 kwietnia 2017 r. głosowało 4 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 

 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 maja 2017 roku. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

            Teresa Nowakowska 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


