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Protokół nr 69/2018 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 22 maja 2018 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 gminom z Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2018 rok. 

4. Sprawy różne. 

5. Przyjęcie protokołu nr 67 z 18 kwietnia 2018 r. oraz protokołu nr 68 z 24 kwietnia  

2018 r. 

         6. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
 

Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego,  

p. Janusz Wiśniewski omówił powyższy projekt uchwały i podkreślił, 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 oraz budowa, rozbudowa, modernizacja remiz 

Ochotniczych Straży Pożarnych.  Dodał m.in., że złożono 46 wniosków, a pozytywnie 
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zaopiniowano 25 wniosków. Przedstawił m.in. propozycję udzielonego wsparcia i dodał, że 

proponowane wsparcie finansowe ma zabezpieczenie w budżecie województwa na 2018 rok.  

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, jaka była najniższa  i najwyższa kwota dotacji. 

 

Główny Specjalista w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego,  

p. Janusz Wiśniewski odpowiedział, że najniższa kwota proponowanego wsparcia wynosi 10 

tys. zł, a najwyższa kwota wyniosła 40 tys. zł.  

 

Skarbnik Województwa odniósł się do powyższego projektu uchwały i poinformował, 

że Ochotnicze Straże Pożarne mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, gdyż jest 

przygotowywana autopoprawka z propozycją udzielenia wsparcia Ochotniczym Strażom 

Pożarnym z budżetu państwa. Wyjaśnił że warunkiem uruchomienia środków z budżetu 

państwa jest posiadanie wkładu własnego. Podkreślił, że autopoprawka musi zostać 

zaakceptowana przez Zarząd Województwa.   
 
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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039, 

 

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej są ściśle związane z proponowanymi zmianami wprowadzanymi do budżetu  

i dotyczą m.in. wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na 

odcinku Gołdap – granica województwa” planowanego do realizacji przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2018-2021 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wyjaśnił m.in., że 

kwota wkładu własnego musi zostać zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej żeby móc 

aplikować o środki unijne.  

 

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 – 0. 

 

 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2018 rok. 

 

Skarbnik Województwa powiedział, że proponowane zmiany dotyczą m.in. 

zwiększenia planu dochodów i planu wydatków i mają związek m.in. z koniecznością 

zabezpieczenia środków na zwroty związane z ewentualnymi nieprawidłowościami  

i oszczędnościami, które mogą pojawić się w ramach projektów realizowanych przez 

beneficjentów programu RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Dodał, że szereg zmian dotyczy 

przeniesień środków wcześniej zaplanowanych między paragrafami. Wyjaśnił, że kolejne  

z propozycji dotyczą zmian w załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne  

i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” i mają związek z przeniesieniem 

środków na nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2018-2021”. 
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Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy duże są kwoty zwrotów w ramach programu 

RPO Warmia i Mazury.  

 

Skarbnik Województwa odpowiedział, że te zwroty biorą się m.in. z tego, że przetarg 

wypada korzystniej i niewykorzystana kwota zostaje zwracana jako dotacja przekazana  

w nadmiarze.  

 

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 – 0. 

 

4. 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 2018-2039 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd 

Województwa.  Powiedział m.in., że w ramach autopoprawki zaproponowano zmiany w planie 

dochodów w  związku z otrzymaniem środków pochodzących z rezerw celowych budżetu 

państwa na 2018 rok i przeznaczone mają zostać na dofinansowanie budowy, przebudowy, 

remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Wyjaśnił, że 

ma to związek ze zmianą źródła finansowania wydatków. Omówił m.in. zmiany dotyczące 

przeniesień między paragrafami środków wcześniej zaplanowanych w planie wydatków. 

Powiedział że w ramach zmian zaproponowano zwiększenie planu wydatków  

z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich”  

w ramach którego przebudowane zostano przepusty oraz na zadanie pn. „Modernizacja 

pomieszczeń szpitalnych Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”. Dodał również, że zmiany dotyczą korekty załącznika 

do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 

w Dziale Transport i Łączność”.  

 

5. Przyjęcie protokołu nr 67 z 18 kwietnia 2018 r. oraz protokołu nr 68 z 24 kwietnia  

2018 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów?  Uwag nie 

zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu nr 67 z 18 kwietnia 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 

 

Za przyjęciem protokołu nr 68 z 24 kwietnia 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 
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6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznerska 

zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 maja 2018 roku. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

            Teresa Nowakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 

 

 


