
 

Protokół nr 72/2018 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 26 czerwca 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: 

 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. 
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 wyjaśnił, że wprowadzono dodatkowe 

zmiany, które nie mają odzwierciedlenia w bieżących zmianach w budżecie i dotyczą m.in. 

zwiększenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa, przebudowa i remont 

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu” w 2019 roku oraz wprowadzenia limitu 

wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w 2020 roku. Podkreślił, że zapis konieczny jest 

do uruchomienia środków z Ministerstwa Kultury.  Dodał, również, że ma miejsce zmiana 

limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap I 

Północno-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” w latach 2018-

2019.  

 

 

 



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. 

 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 2018 r. 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman przedstawił zakres autopoprawek 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, które nie zostały omówiony na poprzednim 

posiedzeniu Komisji, a zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa. Nadmienił, że  

w ramach zmian zaproponowano rozdysponowanie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem 

m.in. na nowe przedsięwzięcie pn. „Wyznaczenie obwodów łowieckich, opracowanie rejestru 

powierzchniowego obwodów łowieckich województwa i przeprowadzenie ich kategoryzacji. 

Nadmienił, że pozostałe zmiany dotyczą zmiany w  załączniku do uchwały pn. „Zadania 

inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku  w którym ma 

miejsce  zmniejszenie oraz zwiększenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych.  

 

Radna Grażyna  Licznerska zapytała, czy przez proponowane zmiany zwiększą deficyt 

budżetowy. 

 

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że nie ma dodatkowego zadłużenia, gdyż wszystkie 

decyzje podejmowane są zgodnie z przyjętym budżetem.  Następnie odniósł się do kwestii 

związanych z podatkiem CIT. 

 

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. 

 

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 26 czerwca 2018 

roku. 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

           Teresa Nowakowska 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 



 

 


