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Protokół Nr 22/2016 
posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 
z 19 grudnia 2016 r.  
godz. 10.00 
 
 
 
1.Otwarcie posiedzenia. 
 
 Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc stwierdzając quorum otworzyła  
22 posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Powitała Członków Komisji oraz referujących dyrektorów właściwych departamentów. 
Załącznik Nr 1, 2 
  
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia. 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Zaopiniowanie materiałów na XXIII Sesję Sejmiku w tym: 

 projektu uchwały w sprawie budżetu  Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2017 rok; 

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

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

4. Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2017 rok. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
7.Zakończenie posiedzenia. 
 Do zaproponowanego porządku obrad nie zostały zgłoszone uwagi i został on podany 
pod głosowanie. Wyniki głosowania: „Za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało 
się” – 0 głosów. Tym samym porządek obrad został przyjęty. 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXIII Sesję Sejmiku. 
 

 Projekt uchwały w sprawie budżetu  Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2017 rok. 

 
Pan Marek Bauman Skarbnik Województwa omówił projekt uchwały w sprawie budżetu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poinformował m.in., iż budżet Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok został opracowany na podstawie: wytycznych Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu 
Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 26 września 2016 roku, 
bieżących dyrektyw wynikających  z ograniczenia wielkości  wstępnie szacowanych 
dochodów, koniecznych ograniczeń w wydatkach proponowanych do planu na 2017 rok  
w celu dostosowania ich poziomu do wskaźników przyjętych w wieloletniej prognozie 
finansowej i informacji z dnia 19 października 2016 roku Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych oraz  
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z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2017 rok. 
Zawiadomienia Ministra Rolnictwa i Finansów z dnia 14 października 2016 roku 
określającego wielkości subwencji ogólnej, dotacji drogowej oraz udziałów z PIT. 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie budżetu  Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2017 rok. Wyniki głosowania: „Za” – 5 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymało się” 
 – 0 głosów. 
 

 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039. 
 

Pan Marek Bauman Skarbnik Województwa omówił projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  
2017-2039.  
 
Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała jak wygląda sprawa inwestycji unijnych  
np. Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, która procesuje się  
z Mostostalem o postępowanie gwarancyjne, ponieważ nie zrealizowane zostały wszystkie 
zadania. 
 
Pan Marek Bauman odpowiedział, iż jest to poważna sytuacja, ale z tego, co wie 
bezpośrednio od dyrektora filharmonii, to są dobrze przygotowani argumentacyjnie do 
procesu z Mostostalem. Są ekspertyzy udowadniające, że były błędy budowlane oraz że nie 
trzymano się dokumentacji. 
 
Radny p. Marek Szter zapytał, czy przy porównywalnym budżecie w 2017 roku po stronie 
dochodów, są działy w roku 2017, które będą miały  znacząco niższe wydatkowanie. Jeśli tak, 
to z czego ta różnica wynika?   
 
Pan Marek Bauman Skarbnik Województwa odpowiedział, iż na pewno  zmniejszono 
środki w Dziale Rolnictwo z uwagi na to, że mają odejść Zarządy Melioracji. Natomiast 
 w przypadku pozostałych działów, to są wielkości zbliżone. Większych różnic nie ma.  
 
Radny p. Paweł Szliwiński zapytał, czy przewidziane środki na lotnisko  ujmują koszty 
planowane na rozbudowę pasa?  
 
Pan Marek Bauman Skarbnik Województwa odpowiedział, że nie tylko rozbudowę pasa 
ale i zakup jakiegoś wyposażenia. 
 
Następnie radny p. Szliwiński zapytał, czy obligacje dotyczące szczególnie Lotniska  
w Szymanach będą wcześniej wykupywane, bo z tego, co zrozumiał kredyt ma zostać 
przeznaczony na spłatę długu wcześniejszych zobowiązań. 

Pan Marek Bauman Skarbnik Województwa odpowiedział,                                                         
że będą analizować sytuację lotniska w kontekście wolnych środków, bo początkowo 
myślano, żeby je wskazać na redukcję kredytu samorządu. Natomiast kto wie, może warto 
będzie użyć je do wcześniejszego wykupu obligacji . Ale to nam pokaże jakaś bliższa analiza 
danych. Dlaczego? Dlatego, bo my dług lotniskowy mamy poza Wieloletnią Prognozą 
Finansową i to jest ta korzyść. Natomiast faktycznie w poszczególnych latach przekazywali  
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te mniejsze środki na lotnisko. A tutaj każde środki dodatkowo zwiększające jakby tą pulę 
lotniskową, są odbierane społecznie niekorzystnie, bo one podnoszą jakby wielkość kosztów 
eksploatacji w takim odbiorze społecznym. 
 
Radny p. Paweł Szliwiński zapytał, czy za zerwanie umowy na Internet szerokopasmowy 
przewidywane są kary i w  jakiej  wysokości.  
 
Pan Marek Bauman wyjaśnił, iż muszą podjąć działania bo główny wykonawca demontuje 
urządzenia, nie płaci rachunków za energię elektryczną, co powoduje wyłączenia. Jeżeli 
Samorząd województwa nie podejmie odpowiednich działań, to wówczas może zostać 
postawiony zarzut naruszenia trwałości projektu. 
 
Odnośnie pytania Radnej p. Bożenny Ulewicz dotyczącego kwoty 50 mln zł depozytu 
sądowego w kontekście sprawy związanej z Internetem szerokopasmowym powiedział 
między innymi, iż województwo miało obowiązek zamknięcia rozliczenia sieci 
szerokopasmowej, jako zadania inwestycyjnego do końca roku 2015.  
A ponieważ pojawiły się zarzuty podwykonawców wobec głównego wykonawcy, że on nie 
jest z nimi rozliczony i im nie  płaci to Zarząd Województwa pozostawił środki w depozycie 
sądowym. Pan Bauman podkreślił, iż te pieniądze nie są już nasze, ale są to środki unijne. 
  
Radna p. Bernadeta Hordejuk zgłosiła wniosek o uwzględnienie, aby po przetargach  
w ramach inwestycji drogowych zabezpieczyć środki na dokończenie przebudowy drogi  
nr 521 na terenie Miasta Susz. 
Wniosek został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: „Za” – 8 głosów, „przeciw” – 
0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. Tym samym wniosek został przyjęty. 
 
Radny p. Paweł Szliwiński zgłosił wniosek  o uwzględnienie postulatu mieszkańców Gminy 
Pieniężno złożonego w trakcie konsultacji społecznych nad modernizacją drogi 507 odnośnie 
budowy chodnika przy obwodnicy Pieniężno. 
Wniosek został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: „Za” – 8 głosów, „przeciw” – 
0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. Tym samym wniosek został przyjęty. 

Pan Marek Bauman dodał, iż powyższe środki odnoszą się do ewentualnych zmian  
do budżetu, które będą mogły być wprowadzone w ciągu 2017 roku. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2017-2039. Wyniki głosowania: „Za” – 5 głosów, „przeciw” – 3 głosy, 
„wstrzymało się” – 0 głosów. 
 
 
 
 

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

Szef Kancelarii Sejmiku p. Wiktor Marek Leyk omówił Plan Pracy Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na rok 2017. Następnie zwrócił się z prośbą do radnych, aby 
zgłaszali swoje propozycje tematów wiodących do Planu Pracy Sejmiku. Kolejno podał 
terminy sesji Sejmiku na 2017 rok. 
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Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na rok 2017. Wyniki głosowania: „Za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” 
 – 0 głosów. 
 
4. Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2017 rok. 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zwróciła się z prośbą do radnych  
o zgłaszanie swoich propozycji do Planu Pracy Komisji na 2017 rok, który zostanie przyjęty 
na kolejnym posiedzeniu komisji w miesiącu lutym.  
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Radna p. Bernadeta Hordejuk zwróciła uwagę, iż nie został zrealizowany zgłoszony 
wniosek o „aktualnym stanie zarybiania jezior oraz o gospodarce rybackiej  
w Województwie Warmińsko-Mazurskim“ który miał być rozpatrywany na posiedzeniu 
komisji w miesiącu październiku br. 
 

Szef Kancelarii Sejmiku p. Wiktor Marek Leyk wyjaśnił, iż w ostatnim terminie 
regulaminowym wpłynęła od Zarządu Województwa informacja na ten temat. Informacja  
ta została włączona do porządku obrad Sesji i będzie rozpatrywana przez Komisję Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochronę Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu  
21 grudnia br. Informacja ta jednak nie została skierowana na Komisję Strategii Rozwoju. 

 
Przewodnicząca komisji poprosiła, aby wnioski komisji były w przyszłości  

w miarę krótkim terminie realizowane. Natomiast zainteresowane osoby  
w/w tematem zaprosiła na posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Radny p. Marek Szter zapytał, czy Komisja Strategii Rozwoju nie powinna  
w  niektórych kwestiach zajmować stanowiska np. w sprawie Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami. Zaproponował, aby w tak istotnych sprawach dla województwa 
odbywały się wspólne posiedzenia z Komisją Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Nastęonie zwrócił się z zapytaniem, dlaczego na tablicy wylotów  
i przylotów na lotnisku np. Stansted wyświetla się nazwa Szymany a nie Olsztyn-Mazury. 
Informacja taka wprowadza dezorientację wśród pracowników służb portów, gdyż mało osób 
jest zorientowanych, co do położenia Szyman. Należy postarać się  
o wyjaśnienie tej sprawy i próbę uzgodnienia nazwy na Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. 
Kolejno zapytał, czy na Lotnisku w Szymanach powinno być budowane Lokalne Centrum 
Sterowania, które znacznie podwyższyło koszty tej inwestycji ?      

Pan Marek Bauman Skarbnik Województwa odnośnie linii kolejowej do Szyman wyjaśnił, 
iż Samorząd Województwa nie był inwestorem. Inwestorem była PLK (Polskie Linie 
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Kolejowe). Oni natomiast lobbowali u Ministra Infrastruktury  
za wybudowaniem tej linii kolejowej do lotniska, natomiast cała reszta była poza nimi. 

Radny p. Józef Dziki skierował pytanie do Zarządu Województwa. Zapytał czy  
są podejmowane jakieś działania w celu likwidacji sekcji przewozów regionalnych  
w Ełku? 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zarządziła  głosowanie nad przyjęciem 
protokołu. Za pozytywnym przyjęciem ww. protokołu  głosowało – 4 radnych, przeciw – 0, 
wstrzymujących – 0. 

 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc podziękowała zebranym za udział  
w obradach. Złożyła wszystkim zebranym życzenia rodzinnych, spokojnych, zdrowych  
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Następnie zamknęła  22 posiedzenie Komisji  Strategii 
Rozwoju w dniu 21.12.2016 r. 
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
 
 
        Jolanta Szulc 
 
Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska 

 

 

 

 

 

 


