
 

Protokół nr 70/2018 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 29 maja 2018 r.  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa Nowakowska stwierdzając 

quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów witając Członków Komisji oraz 

Skarbnika Województwa. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym: 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039, 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 2018 r. 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Węgorzewskiemu na modernizację Mazurskiego Centrum Zdrowia  

w Węgorzewie. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa Nowakowska zapytała, czy 

są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy przybyli na posiedzenie Członkowie 

Komisji. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 

 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039, 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że do projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 oraz do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie 

województwa na 2018 rok zaproponowano wprowadzenie zmian mających związek m.in. ze 

zwiększeniem planu wydatków w związku  z wdrożeniem nowego unijnego rozporządzenia 

dotyczącego ochronny danych osobowych w jednostkach oświatowych. Dodał, że kolejne 

 z proponowanych zmian mają związek ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Teatru im. 

Aleksandra Sewruka w Elblągu na realizację zadań w zakresie kultury. Nadmienił, że 

zaproponowano m. in.  dotację celową dla: Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na 



zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. 

Mickiewicza 2”, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej-Biedrawiny  

w Olsztynie na realizację zadania pn. „Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP  

w Olsztynie”, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na sfinansowanie najpilniejszych 

doraźnych prac zabezpieczająco-remontowych oraz dla Muzeum Budownictwa Ludowego – 

Parku  Etnograficznego w Olsztynku na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Konserwacja 

dwóch wiatraków muzealnych w zbiorach MBL-PE w Olsztynku”.  

 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 6 Członków 

Komisji, przeciw – 5, wstrzymało się – 1. 

 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 2018 r. 
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 5 Członków 

Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Węgorzewskiemu na modernizację Mazurskiego Centrum Zdrowia  

w Węgorzewie 

 

Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk poinformował, że decyzją Zarządu projekt 

uchwały został wycofany.  

 

4. Sprawy różne. 

 

Nie wniesiono. 

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 maja 2018 roku. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

            Teresa Nowakowska 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 

 

 


