Protokół nr 71/2018
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 20 czerwca 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 4 radnych. Innych głosów nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2017.
4. Informacja o działaniach ZDW na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gołdapskiemu na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy
prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe
w Polsce Wschodniej -województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 20072013,
 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Piecki
w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 70/2 o pow.
0,0068 ha, 70/3 o pow. 0,0035 ha, 70/4 o pow. 0,0016 ha, w obrębie Krutyń,
Gmina Piecki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OLIM/00008338/5, w celu
realizacji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej drogi
gminnej Krutyń - Gałkowo oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej czternastu
gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych
z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki
w 2018 roku,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom
w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin - przedsięwzięć
inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: "Małe Granty Sołeckie Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2018 roku,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Węgorzewskiemu pomocy
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finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. inwestycji
„Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności –
rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie
Węgorzewskim”, „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa
bezpieczeństwa obiektów”,
 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 r. ,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039,
 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa WarmińskoMazurskiego na 2018 rok.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu nr 69 z 22 maja 2018 r. oraz protokołu nr 70 z 29 maja
2018 r.
8. Zakończenie posiedzenia.
3. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2017.
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, p. Emil Walendzik
korzystając z prezentacji przedstawił informację o realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2017.
Omówił stan wdrażania RPO WiM.2014-2020 w trzech aspektach tj. kontraktacji,
wydatkowania oraz certyfikacji środków. Przedstawił m.in. postęp wdrażania Programu
w ujęciu poszczególnych funduszy, tj. EFRR oraz EFS, a także omówił cele do spełnienia
wynikające z „zasady n+3”.
Załącznik nr 3
Radny Krzysztof Żochowski zapytał co jest przyczyną niskiego poziomu wydatkowania
środków w osi III i V. Poprosił o informację co oznaczają te osie.
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, p. Emil Walendzik
wyjaśnił, że oś III to „Cyfrowy Region”, czyli kwestie związane z informatyzacją. Dodał, że
niski poziom wydatkowania spowodowany jest tym, że najpóźniej zostały ogłoszone konkursy
na wyłonienie projektów. Nadmienił, że oś V to „Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów”, w której także konkursy zostały późno ogłoszone.
Dodał, że aby móc ogłosić konkursy w osi środowisko przyrodnicze musi być spełniony
warunek na poziomie krajowym, dotyczący m.in. przygotowania i zatwierdzenia krajowych
programów dotyczących odpadów komunalnych i oczyszczania ścieków. Dopiero po przyjęciu
programów krajowych na poziomie rządowym, konkursy w Regionalnych Programach
Operacyjnych mogły zostać ogłoszone. Dodał, że późno zostały przyjęte i dlatego konkursy
zostały ogłoszone z opóźnieniem. Wyjaśnił, że to jest powodem niskiego poziomu kontraktacji
i certyfikacji. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o oś III to nie ma zidentyfikowanego ryzyka
odnośnie wzrostu poziomu certyfikacji do roku 2018, natomiast w osi V opóźnienia mogą się
przełożyć na konsekwencje w roku 2018.
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Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji podziękowała za
przedstawienie informacji.
4. Informacja o działaniach ZDW na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski korzystając
z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o działaniach Zarząd Dróg Wojewódzkich
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapoznał radnych z programami
realizowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym m.in. z programem „Przyjazna droga”
oraz „Zielona Droga”. Przedstawił również obecny stan dróg i dodał, że jako nieliczni
w Europie posiadają narzędzia do planowania. Następnie przedstawił stan dróg w ujęciu
powiatowym.
Załącznik nr 4
Radny Stanisław Bułajewski zapytał m.in. o drogę Mrągowo-Szczytno i kwestię
pomocy finansowej ze strony innych samorządów.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski wyjaśnił, że
analizy wynikają ze stanu nawierzchni dróg, a kolejność dobierana jest pod względem natężenia
ruchu. Podkreślił, że pomoc ze strony samorządów jest bardzo istotna przy realizacji inwestycji
drogowych.
Radny Tadeusz Politewicz zapytał na jakiej drodze było najwięcej wypadków
śmiertelnych.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski odpowiedział, że
dotychczas była to droga numer 507 (Dobre Miasto – Orneta), a obecnie najbardziej
niebezpieczna jest droga nr 95 ( Barczewo – Jeziorany) i na tej drodze robione są elementy
związane z poprawą bezpieczeństwa. Podkreślił, że nie ma środków na wszystkie drogi
i dlatego prace podejmowane są na tych drogach, które są najbardziej niebezpieczne.
Radny Tadeusz Politewicz dodał, że z otrzymanych informacji wynika, że wypadki
najczęściej dotyczą młodych osób.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski nadmienił, że 2428 lat to przedział wiekowy, gdzie tych wypadków jest najwięcej.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jaka kwota jest potrzebna, aby stan dróg
w województwie był na odpowiednim poziomie.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski odpowiedział, że
potrzebnych jest ok. 25 mln zł rocznie.
Radna Grażyna Licznerska zapytała, ile obecnie jest przeznaczanych środków
z budżetu województwa na drogi.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski odpowiedział, że
obecnie jest to około 10 mln zł rocznie. Dodał, że w tej chwili budżet jest większy co związane
jest z dużymi inwestycjami.
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Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy samorządy lokalne udzielają wsparcia
finansowego przy inwestycjach drogowych.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski powiedział m.in.,
że wkład samorządów przy inwestycjach drogowych jest bardzo duży.
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji podziękowała za
przedstawienie informacji.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.


projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gołdapskiemu na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy
prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe
w Polsce Wschodniej -województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 20072013

Radna Grażyna Licznerska zapytała, w jakiej wysokości ma zostać udzielona pomoc
finansowa.
Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig
powiedział m.in., że pomoc finansowa w wysokości 34 214 zł ma zostać przeznaczona na
wypłatę odszkodowania.
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 wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Piecki
w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 70/2 o pow.
0,0068 ha, 70/3 o pow. 0,0035 ha, 70/4 o pow. 0,0016 ha, w obrębie Krutyń,
Gmina Piecki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OLIM/00008338/5, w celu
realizacji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej drogi
gminnej Krutyń - Gałkowo oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig
odniósł się do powyższego projektu uchwały i powiedział m.in., że Gmina Piecki wystąpiła
o przekazanie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Piecki nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wyjaśnił, że w zamian za te działki, które
przekazywane są dla gminy Piecki, Województwo nabędzie działkę z urządzonym parkingiem
o tej samej powierzchni i wartości, która zostanie przekazana Mazurskiemu Parkowi
Krajobrazowemu.
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.
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projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej czternastu
gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych
z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki
w 2018 roku

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Katarzyna
Koplińska wyjaśniła, że jest to kolejna edycja pilotażowego zadania, które zostało rozpoczęte
pod koniec ubiegłego roku. W pierwszej edycji udział wzięło 12 gmin, natomiast w obecnej II
edycji, planowane jest przekazanie dofinansowania czternastu gminom. Powiedziała m.in., że
liczba osób, która zostanie objęta wparciem wyniesie ok . 280 osób.
Radny Tadeusz Politewicz powiedział, że jest to bardzo dobry program.
Przewodnicząca Komisji dodała, że na takie programy mogłyby być przeznaczane
większe środki.
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Katarzyna
Koplińska wyjaśniła, że gminy dokładają drugą część dofinansowania.
Ponieważ nie było więcej 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 udzielenia pomocy finansowej gminom
w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin - przedsięwzięć
inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: "Małe Granty Sołeckie Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2018 roku

Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna
Karwowska odniosła się do powyższego projektu uchwały i wyjaśniła, że zadanie realizowane
jest od dwóch lat i w tym roku przeznaczono 500 tys. zł na konkurs. Dodała, że konkurs
realizowany jest w sołectwach województwa, a Beneficjentem jest Gmina. Podkreśliła, że
Gmina może złożyć jeden wniosek na realizację jednego przedsięwzięcia w danym sołectwie.
Przewodnicząca Komisji zapytała,
o dofinansowanie do kilku przedsięwzięć.

czy

sołectwo

może

ubiegać

się

Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna
Karwowska w nawiązaniu do zadanego pytania wyjaśniła, że z każdej gminy może być
złożony jeden wniosek na realizację przedsięwzięcia w jednym sołectwie. Środki finansowe
wynoszą 8 tys. zł i wkład własny nie jest wymagany. Dodała, że większość projektów ma
wkłady własne, gdyż gminy przekazują środki na ten cel. Podkreśliła, że jest to bardzo dobry
program, działanie, które m.in. aktywizuje społeczność lokalną. Dodała, że w ramach konkursu
robione są m.in. place zabaw, elementy siłowni zewnętrznej, wiaty, sceny, czy też
zagospodarowanie terenu mające na celu poprawę estetyki miejscowości wiejskiej.
Nadmieniła, że w ramach konkursu wpłynęły 53 wnioski. Sześć wniosków nie spełniło
wymogów formalnych, natomiast dwa wnioski nie uzyskały minimalnej liczby punktów w
ocenie merytorycznej. Dodała, że do dofinansowania rekomendowanych jest 45 przedsięwzięć
inwestycyjnych.
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Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy w związku z tym, że cała kwota przeznaczona
na konkurs nie zostanie rozdysponowana, to czy będzie kolejny nabór.
Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna
Karwowska odpowiedziała, że będzie dodatkowy nabór i pod koniec czerwca zostanie
ogłoszony konkurs.
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy zasady są takie same i ponownie jeden projekt
na gminę.
Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna
Karwowska odpowiedziała, że jeden projekt na gminę i mogą ubiegać się te same gminy, ale
na inne sołectwa.
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy ta sama gmina może złożyć wniosek.
Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna
Karwowska powiedziała, że ta sama gmina może złożyć wniosek, ale dla innego sołectwa.
Nadmieniła, że dofinansowania nie mogą otrzymać również te sołectwa, które otrzymały
dofinansowanie w ubiegłym roku.
Ponieważ nie było więcej 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 udzielenia Powiatowi Węgorzewskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. inwestycji
„Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności –
rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie
Węgorzewskim”, „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa
bezpieczeństwa obiektów”

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział
m.in., że powiat węgorzewski zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla dwóch projektów,
które będą realizowane przez szkoły. Nadmienił, że pierwszy projekt dotyczyć będzie poprawy
jakości kształcenia zawodowego, a drugi projekt poprawy funkcjonowania internatów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dodał, że kwota proponowanego wsparcia
wynosi 497 tys. zł. Zwrócił m.in. uwagę na potrzebę tych szkół oraz wysoki poziom
współpracy z Samorządem Powiatu Węgorzewskiego przy prowadzeniu Muzeum Kultury
Ludowej w Węgorzewie oraz przy obniżeniu opłaty za zajęcia pasa drogowego przy budowie
internetu szerokopasmowego. Podkreślił, że kwota za zajęcie pasa drogowego została znacznie
obniżona, czego efektem są większe oszczędności.
Skarbnik Województwa poruszył kwestię związaną z niezrozumieniem działań, czego
efektem było zdjęcie z porządku obrad na poprzedniej sesji Sejmiku projektu uchwały
dotyczącego wsparcia Szpitala w Węgorzewie.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww.
projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji,
6/9

przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 r.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział m.in., że zrealizowane
dochody stanowią ok. 85 % planu. Przedstawił jak strukturalnie wyglądały dochody. Następnie
omówił przyczyny niewykonania dochodów do których należało m.in. zmniejszenie wpływów
z dotacji celowych oraz przeniesienie na rok kolejny niektórych inwestycji drogowych. Omówił
problem mniejszych wpływów z podatku CIT. Przedstawił plan wydatków i wyjaśnił, że żadne
z zadań inwestycyjnych nie zostało wykreślone, natomiast nastąpiło przeniesienie części zadań
na kolejny rok budżetowy. Przedstawił jak wygląda m.in. sytuacja z kredytem.
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 – 1.


projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Radny Tadeusz Politewicz poinformował, że Komisja Rewizyjna zawnioskowała
o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Sejmik Województwa sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Dodał, że wniosek Komisji Rewizyjnej oraz
pozostałe dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane m.in. przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Olsztynie.
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 – 1.


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.
Radna Grażyna Licznerska zapytała m.in. o to, jak wygląda sytuacja ze środkami, które
miały zostać przeznaczone na Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
w Olsztynie.
Skarbnik Województwa poinformował, że wycofano się z tego projektu ponieważ nie
zostały zagwarantowane środki z budżetu państwa. Dodał, że środki planuje się przenieść na
realizację projektu e-zdrowie (system informatyczny) umożliwiający ewidencję.
Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy projekt e-zdrowie dotyczy również Szpitala
MSWiA.
Skarbnik Województwa odpowiedział, że projekt nie dotyczy Szpitala MSWiA.
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Ponieważ nie było więcej 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 – 1.


projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa WarmińskoMazurskiego na 2018 rok.

Skarbnik Województwa powiedział, że proponowane zmiany dotyczą m.in.
przeniesienia środków w planie wydatków z dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblągu na współfinansowanie w 20% zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu do
neuronawigacji chirurgicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, osprzętem medycznym
i oprogramowaniem” oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczącego e-zdrowia.
Dodał również, że proponuje się m.in. rozdysponowanie części rezerwy celowej na realizację
zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa
Psychiatrycznego w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie
dodatkowego dźwigu towarowo-osobowego”. Nadmienił, że pozostałe zmiany dotyczą
dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do zapisów Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej
klasyfikacji, dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych”.
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 – 1.
6. Sprawy różne.
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do: projektu
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa WarmińskoMazurskiego 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 zaproponowane zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu
dochodów oraz zwiększenia planu wydatków. Dodał, że zaproponowano m.in. zwiększenie
planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników. Nadmienił, że
szereg zmian dotyczy przeniesienia wcześniej zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami.
Dodał, że najistotniejszą kwestią są zmiany wynikające ze zwiększenia środków na płace.
Radna Grażyna Licznerska powiedziała m.in., że to jest pierwsza podwyżka od 4 lat.
Skarbnik Województwa powiedział m.in., że ma to na celu zatrzymanie pracowników
przed zmianą miejsca zatrudnienia.
Członkowie Komisji ustalili, że dalszy zakres autopoprawek zostanie omówiony przez
Skarbnika Województwa na posiedzeniu Komisji przed sesją Sejmiku, tj. 26 czerwca br.
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Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawione informację i poinformowała
Członków Komisji, że informacja nt. bieżącej działalności Warmińsko-Mazurskiej Agencji
Energetycznej zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Komisji, czyli w sierpniu.
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk poinformował, że radni otrzymali projekt
uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Dodał, że jest wniosek Przewodniczącego Sejmiku o dołączeniu
tego punktu do porządku obrad sesji. Nadmienił, że kwestia obniżenia wynagrodzenia jest cały
czas przedmiotem rozmów co, do zgodności z prawem. Dodał m.in., że trwają ekspertyzy
prawne.
7. Przyjęcie protokołu nr 69 z 22 maja 2018 r. oraz protokołu nr 70 z 29 maja 2018 r.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów? Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu nr 69 z 22 maja 2018 r. głosowało 4 Członków Komisji. Innych
głosów nie było.
Za przyjęciem protokołu nr 70 z 29 maja 2018 r. głosowało 4 Członków Komisji. Innych
głosów nie było.
8. Zakończenie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów w dniu 20 czerwca 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska
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