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Protokół
Nr XL/2018
XL sesji
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 września 2018 r.
Miejsce posiedzenia: Sala Sesyjna Sejmiku
Początek posiedzenia: 11:10
Spośród 30 radnych obecnych było: 26 radnych
Zakończenie posiedzenia 25.09.2018 r., godz. 12:52
1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Sejmiku, p. Jan Bobek powitał serdecznie radnych województwa,
zarząd województwa, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów oraz pracowników Urzędu
Marszałkowskiego. Następnie stwierdził prawomocność obrad.
Załącznik nr 1, 2
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa
z 28 sierpnia br. nadane zostało Honorowe Obywatelstwo Województwa p. Januszowi
Lorenzowi. Dodał, że zgodnie z Regulaminem nastąpi wręczenie aktu nadania wraz z wpisem
do Księgi Honorowej. Następnie odczytał fragment listu księdza arcybiskupa seniora Edmunda
Piszcza skierowanego do p. Janusza Lorenza.
Kolejno Przewodniczący Sejmiku poprosił Honorowego Obywatela o wystąpienie przed
Prezydium, a Pana Marszałka o wręczenie Aktu Nadania. Następnie poprosił p. Janusza
Lorenza o zabranie głosu.
p. Janusz Lorenz podziękował m.in. za przyznanie tytułu Honorowego Obywatela
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie zapoznał zebranych ze swoimi licznymi
osiągnięciami, które miały wpływ na rozwój regionu. Życzył wszystkim mieszkańcom
województwa, aby żyli godnie, spełniając swoje aspiracje w dobrze rozwijającym się regionie.
Poinformował, że dokumenty związane z jego działalnością zostały złożone w Archiwum
Państwowym w Olsztynie.
Następnie radni: p. Irena Burczyk, p. Bożenna Ulewicz, Ryszard Kawczyński oraz
Stanisław Bułajewski złożyli życzenia i gratulacje.
Przewodniczący Sejmiku również złożył gratulacje i życzył wszystkiego dobrego.

1

2.

Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że porządek obrad został przekazany radnym.
Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem uwag porządek obrad
kształtował się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między
posiedzeniami Sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2018-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze
2018 r. jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim
– referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań z zakresu
kultury za rok 2017” – referująca: p. Wioletta Śląska – Zyśk, Wicemarszałek
Województwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Informacja o sytuacji na rynku
pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim w pierwszym półroczu 2018 roku.”
– referujący: p. Miron Sycz, Członek Zarządu Województwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku
„Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020” – referująca: p. Wioletta
Śląska – Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu końcowego z monitoringu „Programu
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie WarmińskoMazurskim na lata 2013-2017” – referująca: p. Wioletta Śląska – Zyśk, Wicemarszałek
Województwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru
(odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy miejskiej Ostróda – referujący:
p. Marcin Kuchciński, Członek Zarządu Województwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi
wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy
miejskiej Ostróda, gminy wiejskiej Ostróda – referujący: p. Marcin Kuchciński,
Członek Zarządu Województwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego – referujący: p. Jan Bobek, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – referująca: p. Wioletta Śląska – Zyśk,
Wicemarszałek Województwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 – referujący: p. Gustaw
Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
15. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2018 rok – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
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16. Sprawy organizacyjne Sejmiku.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Sejmiku z dnia 28.08.2018 r.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie Sesji.
3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między
posiedzeniami sesji.
Załącznik nr 3
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Sejmiku zamknął punkt.
4. Interpelacje i zapytania.
Radna Bożenna Ulewicz
„Uprzejmie proszę o udzielenie informacji nt. nieudanego wyłonienia wykonawcy
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Jakie kroki oprócz zerwania umowy zostały podjęte
w stosunku do wykonawcy i kancelarii prawnej obsługującej ten przetarg w ramach Kontraktu
Terytorialnego. Co dalej z realizacją tej inwestycji - proszę o podanie konkretnych działań
i terminów ich wykonania. Kiedy w tej sytuacji należy spodziewać się zakończenia rozbudowy
Muzeum?”
Marszałek Województwa poinformował, że odpowiedź na zgłoszoną interpelację
zostanie udzielona Radnej na piśmie. Następnie powiedział, że inwestorem jest Muzeum
i Dyrektor Muzeum odpowiedzialny jest za prowadzenie inwestycji. Dodał, że wszelkich
informacji będzie udzielał Dyrektor Muzeum, czyli inwestor. Zwrócił uwagę, że najważniejsze
jest to, że środki na wykonanie inwestycji nie zostały przekazane.
Radny Julian Osiecki
„Wnioskuje o przywrócenie połączeń kolejowych na trasie Olsztyn-Biskupiec-MrągowoMikołajki-Ełk. Mieszkańcy Miasta Mrągowa i Powiatu Mrągowskiego domagają się powrotu
połączeń kolejowych między w/w miastami.
Nadmieniam, że w ostatnim okresie firma obsługująca połączenie autobusowe między
Mrągowem, a Olsztynem zrezygnowała z przewozu pasażerów na wymienionej trasie. W tej
sytuacji mieszkańcy Miasta Mrągowa i Powiatu Mrągowskiego czują się wykluczeni
komunikacyjnie, ponieważ mają ograniczone możliwości dojazdu do szpitali w Olsztynie
i Biskupcu oraz do szkół i zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Olsztyna, Biskupca
i Mrągowa.
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w kierunku przywrócenia połączeń
kolejowych na trasie Olsztyn-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki-Ełk.”
Przewodniczący Sejmiku poprosił o zabranie głosu p. Sylwię Jaskulską – Członek
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska
przedstawiła sprawozdanie kwartalne dotyczące sieci szerokopasmowego internetu.
Poinformowała, że do czerwca br. przywrócono zasilanie we wszystkich węzłach
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szkieletowych. Podziękowała m.in. Zarządowi Województwa oraz pracownikom Urzędu
Marszałkowskiego za pracę związaną z przejęciem sieci. W trakcie przejmowania węzłów
szkieletowych zarządca przymusowy przy udziale podwykonawców dokonał analizy pomiarów
sieci szkieletowej. Nadmieniła, że 140 szkół z województwa podpisało umowy na dostępność
do sieci szerokopasmowego internetu Dodała, że istotne jest, aby wszystkie placówki szkolne
podpisały umowy. Omówiła kwestię procesu sądowego oraz przedstawiła płatności, które
zostały dokonane w ramach realizacji programu. Podziękowała za współpracę i podkreśliła, że
największa inwestycja w regionie została zrealizowana.
Radny Paweł Szliwiński odniósł się do wniosku zgłoszonego podczas poprzedniej sesji
Sejmiku w sprawie zapoznania Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z funkcjonowaniem sieci oraz z wizytą w siedzibie nowego operatora sieci. Dodał,
że wniosek nie został zrealizowany.
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska
powiedziała m.in., że wszelkie informacje związane z realizacją programu są dostępne. Dodała,
że zarówno pan radny oraz cała Komisja Strategii Rozwoju mają prawo do tego, żeby kierować
pytania w tej sprawie, ale także mogą spotkać się z Zarządcą.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2018-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze
2018 r. jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.
Załącznik nr 4
Marszałek Województwa powiedział m.in., że wykonanie dochodów stanowiło 47 %
planu, gdzie w ubiegłym roku wielkość wykonania planu dochodów na półrocze w ujęciu
procentowym wyniosła 37,4 %. Dochody własne, na które między innymi składają się udziały
w podatkach, wykonane zostały na poziomie 63,7 % (w roku ubiegłym na półrocze wielkość ta
wynosiła 37,7 %). Wykonanie subwencji i dotacji w I półroczu bieżącego roku ukształtowało
się na poziomie 42,4 %. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie tego rodzaju
dochodów wyniosło 37,9 %. Podkreślił, że istotną część dochodów własnych, ze względu na
znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów własnych, stanowi podatek dochodowy od osób
prawnych. Udziały Samorządu Województwa w tym podatku wykonane zostały na poziomie
73,3 %. W ubiegłym roku na I półrocze wykonanie dochodów z tego podatku wyniosło 34,8%
planu. Zatem, w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego, wpływy z tego
ważnego źródła dochodów są większe o ponad 20 mln zł, co w znaczący sposób wpływa na
wielkość wykonania dochodów ogółem. Plan wpływów z udziałów w podatku PIT stanowi
48,2 %, natomiast wykonanie wpływów z podatku PIT w I półroczu ubiegłego roku wynosiło
45,6 % planu.
Marszałek Województwa zwrócił uwagę m.in. na podział wydatków na wydatki bieżące
i majątkowe, gdzie wykonanie wydatków bieżących wyniosło 43,2 % (w roku ubiegłym
42,8 %), a wydatków majątkowych 20,2 % (w roku ubiegłym było to 12,7 %). Niskie
wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z niewielkiej realizacji wydatków
w wymiarze poniesionych płatności na inwestycje drogowe, które stanowią dużą część
wydatków majątkowych. W I półroczu w ramach zaplanowanych projektów drogowych
współfinansowanych ze środków unijnych wydatkowano jedynie środki na poniższe zadania:
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1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań
w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”,
2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg”,
3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego
z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)”.
Wyjaśnił, że dużym problemem są nierozstrzygnięte przetargi, które przekraczają kwoty ujęte
w budżecie. Nadmienił, że dla kolejnych projektów wszczęto postępowania przetargowe na
wykonawców robót budowlanych. Dodał, że rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na
II połowę 2018 roku. Drugą istotną pozycją w wydatkach majątkowych była realizacja
zaplanowanego wsparcia finansowego spółki Warmia i Mazury zarządzającej działalnością
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. W I półroczu bieżącego roku Spółce przekazano środki na
spłatę odsetek od obligacji, inwestycje własne oraz wydatki związane z działalnością
operacyjną spółki. Dodał również, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
realizacja planu wydatków przebiegała w I półroczu w sposób zróżnicowany, zależny od
wielkości udziału wydatków majątkowych oraz od specyfiki finansowanych zadań z danej
dziedziny. Środki finansowe zaplanowane na rezerwie ogólnej budżetu rozdysponowane
zostały w wysokości stanowiącej 51,4 % zaplanowanej rezerwy. Poinformował, że
szczegółowy opis wydatków poniesionych z rezerwy ogólnej i celowej zawarty jest w części
opisowej przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa WarmińskoMazurskiego za I półrocze 2018 roku.
Marszałek Województwa zaznaczył, że realizacja wszystkich zadań w I półroczu
odbywała się przy zachowaniu wymaganego ustawowo poziomu wskaźników zadłużenia
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto zachowana została również pełna
płynność finansowa. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Samorząd Województwa zapewnia
poręczenia kredytów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie oraz
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Dodał, że Zarząd
Województwa zweryfikował również sytuację finansową samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz Wojewódzkich Ośrodków
Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu. Na podstawie przedstawionych dokumentów
sytuację finansową tych jednostek oceniono jako stabilną oraz nie stwierdzono żadnych
problemów w realizacji ich statutowych zadań. Poinformował, że informacja o przebiegu
wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2018 roku, którą za pośrednictwem Kancelarii
Sejmiku, Zarząd Województwa przekazał Radnym, otrzymała pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 5
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań z zakresu
kultury za rok 2017”.
Załącznik nr 6
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 7
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 25 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Informacja o sytuacji na rynku
pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim w pierwszym półroczu 2018 roku.”
Załącznik nr 8
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław Szczepkowski
korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił m.in. stopę bezrobocia wg Eurostatu,
liczbę bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim i w Polsce. Kolejno omówił jak
ukształtowała się stopa bezrobocia i przedstawił strukturę wydatków Powiatowych Urzędów
Pracy.
Załącznik nr 9
Radny Eugeniusz Koch zapytał m.in. o to z czego wynikają różnice w podawanych
danych dotyczących osób w wieku produkcyjnym, osób, które nie pracują oraz nie są
zarejestrowane. Zapytał również o to, co dzieje się z osobami, które nigdzie nie pracują.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław Szczepkowski
powiedział m.in., że dane zawarte w prezentacji odnoszą się m.in.,. do osób tzw. zawodowo
czynnych, pracujących oraz zarejestrowanych bezrobotnych. Wyjaśnił, że osoby, które nie
pracują, nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, są bierne zawodowo utrzymują się m.in.
z różnych form pomocy społecznej. Nadmienił, że rozwinięta jest szara strefa. Powiedział, że
badania aktywności ekonomicznej ludności robione są na reprezentatywnej próbie i uogólniane
w regionie i kraju. Dodał, że badanie te honorowane są przez Komisję Europejską
i wykorzystywane przez Eurostat.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 10
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przewodniczący Sejmiku, p. Jan Bobek zarządził 6-minutową przerwę.
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Przewodniczący Sejmiku, p. Jan Bobek wznowił obrady i przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku
„Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020”.

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki
Społecznej, Rodziny i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 11
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu końcowego z monitoringu „Programu
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie WarmińskoMazurskim na lata 2013-2017".
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki
Społecznej, Rodziny i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 12
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru
(odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy miejskiej Ostróda.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 13
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi
wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy
miejskiej Ostróda, gminy wiejskiej Ostróda.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Strategii Rozwoju pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 14
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Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Samorządu Terytorialnego
i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 15
Radna Bożenna Ulewicz poprosiła o informację, czego dotyczą zmiany.
Radca Prawny, p. Mirosław Antoszewski wyjaśnił, że jest to proces ciągły i związany
z nowelizacją ustawy o samorządzie województwa. Podkreślił, że wprowadzane zmiany będą
obowiązywały od następnej kadencji. Nadmienił, że na ten proces składają się również zmiany
Statutu, który został zaakceptowany przez Pana Premiera i następnie przyjęty przez radnych na
poprzedniej sesji. Powiedział m.in. o nowych regulacjach dot. interpelacji i zapytań radnych,
które od następnej kadencji będą odbywać się na nowych zasadach, wyłącznie ustawowych.
Nadmienił, że na kolejnej sesji omawiany będzie projekt uchwały określający szczegółowe
regulacje w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, bo taką przewidział
ustawodawca od następnej kadencji. Wyjaśnił, że oprócz osób które są wymienione obecnie w
Regulaminie Sejmiku , czyli zarządu, grupy radnych, klubu, komisji, również grupa co najmniej
100 mieszkańców województwa będzie uprawniona do złożenia projektu uchwały w dowolnej
sprawie, która podlega kompetencji Sejmiku poza wyjątkiem spraw, które są przewidziane dla
inicjatywy wyłącznie innego podmiotu. Dodał, że istotne żeby od następnej kadencji wszystkie
regulacje dotyczące działania Samorządu Województwa i Sejmiku były spójne i gotowe do
realizacji.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Komisja Kultury i Edukacji pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik nr 16
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wpłynęła autopoprawka do ww. projektu
uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Załącznik nr 17
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa WarmińskoMazurskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że wpłynęła autopoprawka do ww. projektu
uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Załącznik nr 18
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku poddał treść
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało – 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –4.
16. Sprawy organizacyjne Sejmiku.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że ostatnia sesja Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego V kadencji odbędzie się 11 października br.
Marszałek Województwa poinformował, że w dniu sesji odbędzie się również
uroczystość XX - lecia Samorządu w Filharmonii, na którą zaprosił zebranych.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Paweł Szliwiński zwrócił się z wnioskiem w sprawie niewykonania wniosku
Komisji Strategii Rozwoju, który został podjęty na ostatnim posiedzeniu Komisji. Dodał, że
wniosek dotyczył wprowadzenia do porządku obrad sesji, punktu dotyczącego sprawozdania
z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodał, że z Ministerstwa przekazywane są
niepokojące dane. Zapytał, dlaczego Prezydium Sejmiku podjęło decyzję o nie wprowadzeniu
tego punktu do porządku obrad.
Radna Bernadeta Hordejuk odniosła się do wypowiedzi radnego i poinformowała, że
wszyscy radni otrzymali oświadczenie Pana Marszałka nt. wykorzystania środków
europejskich.
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Marszałek Województwa powiedział m.in., że Prezydium ustala porządek i może na
następnej sesji jeżeli tak zdecyduje Przewodniczący Sejmiku, ten punkt zostanie wprowadzony.
Następnie odniósł się do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.
Przewodniczący Sejmiku podkreślił m.in., że informacje, które są przekazywane na
bieżąco przez Zarząd Województwa są bardziej wiarygodne,
Radny Paweł Szliwiński powiedział, że chcieli wyjaśnić tę kwestię.
Przewodniczący Sejmiku
wprowadzony na następnej sesji.

poinformował, że na pewno ten punkt

zostanie

Wicemarszałek Województwa, p. Miron Sycz zabrał głos i poinformował, że
Ministerstwo przedstawia dane bazując na informacjach pochodzących z końca czerwca.
Dodał, że przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego, każdy kolejny dzień robi
różnice. Podkreślił, że nie rozumie z czego wynikają rozbieżności w prezentowanych danych,
gdyż wszyscy pracują na tym samym systemie. Wyjaśnił m.in., że każde podpisanie umowy,
każda kontraktacja jest informacją w całym systemie, w całej Polsce, nie tylko w Ministerstwie.
Następnie omówił kwestię realizacji wniosków o płatność i zasadę n+3.
Radna Bożenna Ulewicz powiedziała, że nie zgadza się z wypowiedzią Wicemarszałka.
Zdaniem radnej dane na których bazowało Ministerstwo pochodziły z 30 sierpnia br.
Nadmieniła, że Ministerstwo każdego miesiąca przygotowuje raporty.
Wicemarszałek Województwa, p. Miron Sycz podkreślił, że w całej Polsce pracuje się
na tym samym systemie, do którego każda umowa po podpisaniu jest wprowadzana. Podkreślił,
że nie ma zagrożenia przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.
Radna Bożenna Ulewicz dodała, że niepokojąca jest kwestia rezerwy wykonania.
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Sejmiku
zamknął punkt.
19. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Sejmiku z dnia 28.08.2018 r.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Sejmiku zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –1.
20. Sprawy różne.
Przewodniczący Sejmiku poinformował, że 16 listopada br. upływa kadencja Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa
pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku Województwa zwołuje Komisarz Wyborczy
właściwy w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji sejmiku. Dodał, że 28 radnych województwa
złożyło oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji Sejmiku. Zgodnie
z ustawą o samorządzie województwa dwie osoby zostały wezwane do realizacji tego
obowiązku.
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Radna Teresa Krajewska poinformowała, że w związku z awarią laptopa dopiero teraz
złożyła oświadczenie majątkowe w Kancelarii Sejmiku.
21. Zamknięcie Sesji.
Zamykając obrady XL sesji Sejmiku Przewodniczący Sejmiku podziękował wszystkim
za przybycie oraz za aktywny udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Sejmiku
Jan Bobek

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska
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