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Protokół nr 45/2017 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 22 marca 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 rozpatrzenia złożonego przez Zarząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania 

mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2016, 

 projektu uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Kultury Ludowej                            

w Węgorzewie, samorządowej instytucji kultury w nieruchomość, 

 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-

Mazurskie na rzecz Gminy Ryn, 

 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-

Mazurskie na rzecz Gminy Dobre Miasto, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy 

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

Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy 

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

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem 

- Muzeum Michała Kajki w Ogródku, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński 

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

działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Kętrzyn pomocy finansowej   

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań   

z przeznaczeniem na II edycję Walkirii Filmowej, 
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 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy 

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

w zakresie kultury realizowanych przez Centrum Kultury w Ostródzie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ełk pomocy 

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

zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej  

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

kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi 

Orzyskiej w Orzyszu, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Elbląg pomocy 

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

zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-

Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury, 

 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. 
4. Sprawy różne. 

5. Przyjęcie protokołu nr 43 z 15 lutego 2017 r. oraz protokołu nr 44 z 21 lutego  

2017 r. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 

 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania 

mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2016 
 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że 

Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania za rok ubiegły w terminie do 31 marca.  

Wyjaśnił, że  wśród nieruchomości dużą grupę stanowią nieruchomości drogowe, pasy 

drogowe dróg wojewódzkich na terenie województwa. Powiedział m.in., że mieli do 

sprzedaży nieruchomość w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37, i w gm. Pozezdrze, natomiast 

nie znajdują nabywców. Podkreślił, że główna część majątku znajduje się w jednostkach 

budżetowych województwa, które wyposażone są w majątek. Dodał, że jednostek, które nie 

posiadają osobowości jest 21 i wszystkie siedziby i ewentualnie inne działki związane  

z prowadzoną przez nie działalnością należą do majątku województwa warmińsko-

mazurskiego. Nadmienił, że jeśli chodzi  o inne prawa majątkowe województwa to 

województwo jest 100 % właścicielem Spółki Warmia i Mazury oraz posiada  większość 

udziałów w Warmińsko-Mazurskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego. 

 

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że  z uwagi na to, że dwa samorządy wycofały się  

z transakcji, Samorząd Województwa nie jest 100% właścicielem Warmińsko-Mazurskiej  

Agencji Rozwoju Regionalnego, ale jest możliwość prawnego przejęcia. 

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik kontynuując 

swoją wypowiedź powiedział m.in., że województwo posiada również udziały m.in.  
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w Spółce Kolejowej Przewozy Regionalne oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji 

Energetycznej. 

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy nie warto byłoby sprzedać np. nieruchomości 

przy ul. Kościuszki 37 w Olsztynie po niższej cenie, żeby nie ponosić kosztów utrzymania? 

 

Skarbnik Województwa w nawiązaniu do pytania Radnego odpowiedział, że nie jest 

to pustostan. 

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik dodał, że to 

nie jest pustostan i obiekt jest wykorzystywany.  

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy Skarb Państwa jako właściciel nieczynnej linii 

kolejowej Kętrzyn-Węgorzewo mógłby przekazać tę linię Burmistrzowi lub Staroście 

Kętrzyńskiemu? Wyjaśnił, że z tej nieczynnej linii kolejowej można by zrobić ścieżkę 

rowerową przez Gierłoż, Mamerki i połączyć np. z Green Velo, czy też Pętlą Mazurską. 

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że 

Samorząd Województwa jest organizatorem przewozów, a pociągi itp. należą do Skarbu 

Państwa.  Nadmienił, że  PKP PLK ogłosiło, że część linii, które posiadają na terenie Polski 

jest do przekazania, sprzedaży, likwidacji i tam, gdzie samorządy  wykazały inicjatywę to 

prowadzone są rozmowy. Podkreślił, że Samorząd Kętrzyna nigdy nie występował o takie 

przejęcie.  

 

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

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 

  

 projekt uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Kultury Ludowej                            

w Węgorzewie, samorządowej instytucji kultury w nieruchomość 
 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik omawiając 

powyższy projekt uchwały wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy nabycia nieodpłatnie od 

Gminy Węgorzewo fragmentu działki przylegającej do Muzeum Kultury Ludowej  

w Węgorzewie w celu prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej przy realizacji zadań 

statutowych Muzeum.  Dodał, że chodzi o wyposażenie samorządowej instytucji kultury- 

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w prawo własności nieruchowści gruntowej 

zabudowanej, położonej w Węgorzewie  przy ul. Portowej 3. 

 

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 wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości  

w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 

Gminy Ryn 
 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Władysław Łukaszuk 
powiedział, że powyższy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie 

nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 
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Gminy Ryn. Wyjaśnił, że darowizna działki stanowi część działań zmierzających do regulacji 

stanu prawnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 643 z drogą gminną. Dodał, że wszelkie 

koszty zostaną pokryte przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. 

 

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 wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości  

w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 

Gminy Dobre Miasto 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Władysław 

Łukaszuk powiedział, że powyższy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 

przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 

na rzecz Gminy Dobre Miasto. Dodał, że nieruchomość stanowi parking położony przy ul. 

Fabrycznej w Dobrym Mieście i została wydzielona z pasa drogi wojewódzkiej nr 593 w celu 

zbycia na rzecz Gminy Dobre Miasto. Podkreślił, że Burmistrz Dobrego Miasta wyraził zgodę 

na jej przejęcie i pokrycie kosztów darowizny. 

 

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 Gminie Węgorzewo pomocy 

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

Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, że 

przygotowane projekty uchwał dotyczą udzielenia pomocy finansowej samorządom gminnym 

lub powiatowym w zakresie realizacji zadań kultury i dziedzictwa narodowego.  Wyjaśnił, że 

są to z reguły zadania, których nie realizuje Samorząd Województwa, ale które mają  wymiar 

wojewódzki i w związku z tym warto je wesprzeć. Dodał, że jeśli chodzi o Węgorzewo  to 

pomoc finansowa w kwocie 10 tys. zł ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego będzie dotyczyła współorganizacji XXII Międzynarodowego Festiwalu 

Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych.   

 

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 Powiatowi Piskiemu pomocy 

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

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem - 

Muzeum Michała Kajki w Ogródku 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski omawiając 

powyższy projekt uchwały powiedział m.in., że udzielona pomoc finansowa ma zostać 

przeznaczona przez Powiat Piski na dofinansowanie w 2017 roku działań Muzeum 



5/10 

 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki 

w Ogródku. Pomoc finansowa ze strony Samorządu Województwa pozwoli przygotować 

ciekawą ofertę dla odwiedzających region turystów, jak i mieszkańców Warmii i Mazur.  

  

Przewodnicząca Komisji zapytała, ile wynosi kwota dofinansowania? 

 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski odpowiedział, 

że pomoc finansowa w formie dotacji celowej ma zostać udzielona w kwocie 50 tys. zł.  

 

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 Miastu Lidzbark Warmiński pomocy 

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

w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, że 

pomoc finansowa w kwocie 10 tys. zł ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego ma zostać przeznaczona na współorganizację XXXVIII Lidzbarskich 

Wieczorów Humoru i Satyry. 

 

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 Miastu Kętrzyn pomocy finansowej   

w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań   

z przeznaczeniem na II edycję Walkirii Filmowej 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski omawiając 

powyższy projekt uchwały powiedział m.in., że udzielona dotacja w kwocie  

20 tys. zł ma zostać przeznaczona przez Miasto Kętrzyn na organizację II edycji Walkirii 

Filmowej: Festiwalu Filmów Wojennych i Historycznych Kętrzyn 2017. 

 

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 Gminie Miejskiej Ostróda pomocy 

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

w zakresie kultury realizowanych przez Centrum Kultury w Ostródzie, 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 

m.in., że pomoc finansowa ze strony Samorządu Województwa w kwocie 20 tys. zł   

będzie dotyczyła  współorganizacji imprezy Ostróda Reggae Festiwal. 

 

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

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 
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Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ełk pomocy 

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

w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski omawiając 

powyższy projekt uchwały powiedział m.in., że udzielona dotacja  ma zostać przeznaczona na 

realizację działań teatralnych Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ełk oraz chóru GospELK. 

 

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 Gminie Orzysz pomocy finansowej  

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

kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi 

Orzyskiej w Orzyszu 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, że  

pomoc finansowa w kwocie 30 tys. zł ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego ma zostać przeznaczona na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury 

realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu na 

realizację m.in. takich projektów jak: Poligonowa Noc Muzeów, Polacy i Rosjanie 

internowani w Orzyszu w 1920 r. 

 

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 Gminie Miastu Elbląg pomocy 

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

w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski omawiając 

powyższy projekt uchwały powiedział m.in., że udzielona dotacja Gminie Miastu Elbląg  

w kwocie 60 tys. zł ma zostać przeznaczona na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie 

kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury. Pomoc finansowa będzie dotyczyła 

realizacji działań czterech instytucji: Elbląskiej Orkiestry Kameralnej (IV edycja Festiwalu 

„Muzyka polska na Żuławach”, Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida w Elblągu (Prezentacja 

regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki), Centrum Sztuki Galeria EL (Festiwal 

Jazzbląg) oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu (zadanie pn. „OTO 

CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama 

Chmielowskiego.”). Dyrektor podkreślił, że jest to jedyny samorząd, który udziela wsparcia 

finansowego wojewódzkim instytucjom kultury na zadania realizowane 

 z zakresu kultury nie tylko na rzecz Elbląga.  

 

Radny Krzysztof Żochowski zapytał, jaki jest podział środków na poszczególne 

instytucje? 
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Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski  w nawiązaniu 

do pytania radnego odpowiedział, że po 15 tys. zł na instytucję. 

 

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 Związkowi Gmin Warmińsko-

Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 

m.in., że udzielona dotacja Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 50 tys. zł ma 

zostać przeznaczona na działania w zakresie kultur – organizację koncertów muzyki 

kameralnej pt. „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”. Dodał, że 

Gminy również wspierają finansowo organizację koncertów. 

 

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, że w ramach zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej jedną pozycję zgłosiło Biuro Regionalne w Elblągu  

i chodzi o wspólną inicjatywę z województwem pomorskim w zakresie propagowania  

i opracowania dokumentów związanych z Międzynarodową Drogą Wodną. Wyjaśnił, że 

wiąże się to z wydatkami w latach 2018-2019 i nie dotyczy to budżetu tegorocznego. 

Podkreślił, że pozostałe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle związane  

z wprowadzanymi zmianami do budżetu. 

 

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 m.in.,  że  

w związku z koniecznością dostosowania paragrafów dochodowych klasyfikacji do 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r.  

w planie dochodów dokonuje się przeniesień do nowoutworzonych paragrafów. Podkreślił, że 

proponowane zmiany dotyczą m.in. zmniejszenia planu dochodów w związku z pismem 

Ministra Rozwoju i Finansów zgodnie z którym zmniejszono wcześniej określoną wielkość: 
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subwencji oświatowej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach  

z podatku dochodowego od osób fizycznych. Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman 

dodał również, że w ramach zmian ma miejsce zwiększenie planu dochodów i planu 

wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez 

Gminę Miasto Elbląg z przeznaczeniem na: zadanie „16. Elbląska Wiosna Teatralna” 

realizowane przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na 18. Międzynarodowy Festiwal 

Tańca Baltic Cup oraz 11. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne realizowane przez 

Centrum Spotkań „Światowid” w Elblągu.  Nadmienił, że kolejna ze zmian dotyczy 

zwiększenia planu wydatków w związku z dopłatą zwrotną dla Spółki Port Lotniczy „Warmia 

i Mazury”. Podkreślił, że środki zostaną zabezpieczone wolnymi środkami z lat ubiegłych 

 i zostaną zwrócone przez spółkę w 2031 roku poprzez wprowadzenie do budżetu jako 

dochód. W ramach zmian zaproponowano również szereg zmian związanych  

z przeniesieniem środków między paragrafami oraz w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne 

(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku” dokonuje się zmiany nazwy 

zadania inwestycyjnego z „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Policealnej 

im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”, na „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” w związku  

z koniecznością ujednolicenia nazwy zadania ujętego we wniosku o dofinansowanie ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjne go na lata 2014-2020. 

 

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, z czego wynika zmniejszenie subwencji oświatowej? 

 

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że zmniejszenie subwencji oświatowej związane 

jest wyłącznie z różnicą ilości uczniów pierwotnie przyjętej do naliczenia. 

 

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, jak wygląda sytuacja z Technikum w Górowie 

Iławeckim? 

 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski odpowiedział, 

że w Górowie Iławeckim sytuacja była taka, że były wygaszane niefunkcjonujące oddziały. 

Dodał, że w tym roku Gimnazjum z Ukraińskim Językiem Nauczania wchodzące w skład 

Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim zostanie 

przekształcone w 8-letnią Szkołę Podstawową z Ukraińskim Językiem Nauczania. Wyjaśnił, 

że jeżeli chodzi o zmniejszenie subwencji oświatowej, to zmniejszyła się liczba uczniów, 

nastąpiło wygaszenie kierunków w szkołach medycznych i w związku z tym spadła liczba 

uczniów. 

 

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 

 

4. Sprawy różne. 

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Olsztynie m.in. o to jak  wygląda harmonogram prac, kiedy planowane jest zakończenie i  

kto jest wykonawcą drogi z Biskupca, Mrągowa, Kętrzyna do Olsztyna? 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Władysław 

Łukaszuk odpowiedział, że to jest droga krajowa, a Zarząd Dróg odpowiada za drogi 

wojewódzkie. 
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Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik dodał, że tę 

inwestycję wykonuje firma Budimex i do końca 2018 roku prace mają zostać zakończone.  

 

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 zmian zaproponowano włączenie do planu wolnych środków z lat 

ubiegłych i przeznaczenie ich m.in. na: udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Olsztynie na dofinansowanie „Zakupu kompletnego wyposażenia Stacji 

Dializ”, zwiększenie środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na 

odcinku Szczytno-Mrągowo, zabezpieczenie środków na wydatki związane z przejęciem 

funkcji operatora wybudowanej Sieci Szerokopasmowej i jej eksploatacji. Kolejne zmiany 

związane z przeznaczeniem wolnych środków to m.in. dotacja dla Centrum Edukacji i 

Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na realizację zadania „Remont i modernizacja budynku 

CEIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)”, dotacja na „Modernizację budynku przy 

ul. Mickiewicza 2 przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz dotacja dla Muzeum 

Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku na realizację zadania 

„Zagospodarowanie otoczenia budynku obsługi ruchu turystycznego”. 

 

Przewodnicząca Komisji zapytała, na jakie cele będzie przeznaczona sala i, czy można 

będzie prowadzić w niej obrady sesji Sejmiku? 

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 

odpowiedział, że będzie przeznaczona na prowadzenie konferencji, ale obrady sesji Sejmiku 

również będzie można tam prowadzić.  

 

Skarbnik Województwa dodał, że sala ta będzie uniwersalna i może być także 

wykorzystywana do obrad sesji Sejmiku. 

 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p.  Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, że 

sala będzie dzielona na części z założeniem, że będzie tam można zrobić dwie sale 

konferencyjne lub większą salę widowiskową, a widownia będzie rozsuwana teleskopowo  

w sposób automatyczny. Dodał, że plan jest taki, żeby sala ta była wielofunkcyjna. 

 

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. 

 

5. Przyjęcie protokołu nr 43 z 15 lutego 2017 r. oraz protokołu nr 44 z 21 lutego  

2017 r. 

 

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

 

Za przyjęciem protokołu nr 43 z dnia 15 lutego 2017 r. głosowało 6 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 

 

Za przyjęciem protokołu nr 44 z dnia 21 lutego 2017 r. głosowało 6 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 
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6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 

zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 marca 2017 roku. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

            Teresa Nowakowska 
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