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Protokół nr 59/2017 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 22 listopada 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 4 radnych. Innych głosów nie było.  
 
Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco. 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Informacja: „Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 
Mazury na lata 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”. 
4. „Informacja o stanie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie 
warmińsko-mazurskim” za rok 2017. 
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 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. 

6. Sprawy różne. 
7. Przyjęcie protokołu nr 57 z 17 października 2017 r. oraz protokołu nr 58 z 24 
października 2017 r. 

        8. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
3. Informacja: „Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na 
lata 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Olsztynie”. 

 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ds. zarządzania 

siecią, p. Tomasz Raczkowski korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił 
informacje nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Olsztynie. 

Załącznik nr 3  
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Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy droga nr 592 na odcinku Kętrzyn- Giżycko będzie 
wykonana w roku przyszłym. Zapytał również, czy most w Pięknej Górze związany jest  
z wyżej wymienioną inwestycją i, czy w projekcie przewidziane jest zrobienie ścieżki 
rowerowej.  

 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ds. zarządzania 

siecią, p. Tomasz Raczkowski odpowiedział, że droga ta będzie wykonana, natomiast most 
jest realizowany w ramach innego projektu. Dodał, że nie zna szczegółów projektowych,  
a projekt jest na etapie realizacji, ale w tej chwili na całej długości ścieżki pieszo-rowerowe 
nie są przewidziane.  

   
Przewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda remont drogi Nidzica-Wielbark  

w kierunku Szyman i kto jest wykonawcą? Podkreśliła, że połączenie z lotniskiem jest bardzo 
ważne.  

 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ds. zarządzania 

siecią, p. Tomasz Raczkowski odpowiedział, że roboty wykonuje firma SKANSKA przez 
miasto i wylot w kierunku wschodnim. Natomiast dokumentacja dotycząca odcinka  
w kierunku Wielbarka jest w trakcie opracowywania. 

 
Radny  Stanisław Bułajewski odniósł się do odcinka Mrągowo-Szczytno i podkreślił, 

że jest to bardzo ważny odcinek, który stanowi połączenie z Mikołajek i Giżycka. Nadmienił, 
że możnaby podjąć rozmowy z władzami miasta Mrągowo, aby wspólnie rozpocząć realizację 
tego odcinka drogi.  

 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ds. zarządzania 

siecią, p. Tomasz Raczkowski wyjaśnił, że odcinek tej drogi realizowany jest ze środków 
własnych przy pomocy samorządów lokalnych i odbywa się etapami.  

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik w nawiązaniu 

do powyższych wypowiedzi dodał, że odbywają się spotkania z Panią Burmistrz, ze Starostą 
oraz Wójtem Gminy.  

 
Radny Stanisław Bułajewski poprosił o przekazywanie informacji w sprawie 

organizacji spotkań.   
 
Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy są jakieś nowe informacje w sprawie programu 

Polska –Rosja. 
 
Dyrektor Wiktor Wójcik odpowiedział, że  do końca roku jest termin  na podpisanie 

dokumentów. Nadmienił, że Komisja Europejska wszystko zatwierdziła i teraz decyzja jest po 
stronie Rządu.  

 
Radny Tadeusz Politewicz zapytał, kiedy planowane jest zakończenie prac na drodze 

nr 51? 
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik   

w nawiązaniu  do pytania radnego odpowiedział, że jeżeli  chodzi o drogę nr 51 to do świąt 
ma być przejezdna, ale bez węzła w Tomaszkowie.  

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy droga na odcinku  Tomaszkowo-Gietrzwałd 

będzie realizowana? 
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Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 
odpowiedział, że jest to droga powiatowa.  

 
4. „Informacja o stanie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie 
warmińsko-mazurskim” za rok 2017. 
 

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski 
przedstawił informację o stanie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie 
warmińsko-mazurskim za rok 2017, którą otrzymali radni. 

 
Załącznik nr 4  

 
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski 

zwrócił uwagę, że województwo podejmując się działania sieci szerokopasmowej wzięło na  
siebie obowiązek realizowania  dwóch zadań związanych z dostarczaniem infrastruktury,  
a także budową pozytywnego wizerunku województwa oraz obniżaniem barier 
inwestycyjnych. Nadmienił, że województwo w 2013 roku podpisało porozumienie  
z samorządami w zakresie obniżenia barier inwestycyjnych oraz w zakresie budowy ostatniej 
mili. Województwo wzięło na siebie ciężar budowy szkieletowej, dystrybucyjnej,  
a samorządy wzięły na siebie ciężar obniżenia opłat za umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym ostatniej mili, zwolnienie z podatku od nieruchomości i budowy dobrego 
wizerunku województwa.  Podkreślił, że w tym roku ogłoszono konkurs na budowę ostatniej 
mili w województwie, a Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji określiło obszary, gdzie 
można budować. Podkreślił, że te powiaty, które stanowią największy opór, mają najmniejsze 
pokrycie internetem. 

 
Skarbnik Województwa w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi dodał, że taką 

informację należy przekazać mieszkańcom danych powiatów. 
 
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski na 

każdej radzie powiatu porusza ten problem. 
 
Radny Tadeusz Politewicz dodał, że ważne jest, aby mieszkańcy danego powiatu mieli 

świadomość istnienia problemu.  
 
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, ile osób pracuje w dziale IT i poprosił  

o przygotowanie spisu programów przygotowywanych przez ten dział  przez ostatnie 3 lata. 
Poprosił również o informację, z jakimi konkretnymi propozycjami Departament wystąpił do 
Ministerstwa i co udało się wypracować w związku z uczestnictwem w procesie legislacji.  

 
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski 

odpowiedział, że w raporcie zawarte są dane nt. działu IT. Dodał, że przygotuje szczegółowe 
dane dla radnego. Nadmienił, że jest przedstawicielem Związku Województw w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządów w Zespole ds. społeczeństwa informacyjnego i tam odbywają 
się bieżące prace dotyczące np. legislacji w zakresie rozwoju.  

 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ds. zarządzania 

siecią, p. Tomasz Raczkowski odniósł się od opłat za zajęcie pasa drogowego i powiedział, 
że w tym roku najprawdopodobniej odnotują spadek opłat z tego tytułu. 

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał jak wygląda sprawa z depozytem sądowym. 
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Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski 
wyjaśnił, że postanowieniem Sądu środki zostały wypłacone dla dwóch firm 
podwykonawczych, a pozostałe środki są nadal w depozycie.  
 
 
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 
 

 projekt uchwały w sprawie zbycia mienia ruchomego po likwidowanych 
jednostkach budżetowych województwa warmińsko-mazurskiego pod 
nazwą Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu 

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

projekt uchwały dotyczy m.in. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej mienia 
ruchomego po likwidowanych z dniem 31.12.2017 r., jednostkach budżetowych 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Olsztynie i Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu dla Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, utworzonego zgodnie z ustawą  Prawo wodne. 
Podkreślił, że majątek należy zabezpieczyć, aby pracownicy od stycznia mogli wykonywać 
swoją pracę. 
 

Ponieważ nie było więcej 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 wyjaśnił, że zmiany wprowadzane do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej są ściśle powiązane ze zmianami wprowadzanymi do budżetu na 2017 r. Dodał, 
że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to bardzo obszerny dokument, w którym 
podstawowym elementem jest  m.in. wieloletni plan inwestycyjny, który pozwala zorientować 
się, czy projekcja zdolności finansowej odpowiada obciążaniu inwestycyjnemu w latach 
przyszłych. Wszystkie wskaźniki muszą być dodatnie. Podkreślił, że dokumenty precyzyjnie 
kontrolowane są przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  
 

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 poinformował, że w ramach zmian w budżecie 
zaproponowano m.in. przeniesienie środków w planie wydatków pomiędzy paragrafami oraz 
korektę planu finansowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie 
Iławeckim. 

 
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 – 1 
 

Radny Eugeniusz Koch poprosił o informację na temat Portalu turystycznego. 
 

Skarbnik Województwa powiedział, że nie zna szczegółów dotyczących tego portalu, 
ale zabezpieczenie środków ma na celu m.in. utrzymanie trwałości projektu. 
 
5. Sprawy różne. 
 

Skarbnik Województwa omówił zakres autopoprawek do: projektu uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2017-2039 oraz do projektu uchwały zmian w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2017 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa.  Powiedział, 
że w ramach autopoprawki zaproponowano m.in. zwiększenie planu dochodów w związku  
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji dla 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup respiratora 
stacjonarnego dla szpitala oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. 
Wyjaśnił, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia środków wcześniej zaplanowanych 
pomiędzy paragrafami.  
  
6. Przyjęcie protokołu nr 57 z 17 października 2017 r. oraz protokołu nr 58 z 24 
października 2017 r. 
 

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

Za przyjęciem protokołu nr 57 z dnia 17 października 2017 r. oraz protokołu nr 58  
z dnia 24 października 2017 r. Członkowie Komisji głosowali jednogłośnie.  
 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 listopada 2017 roku. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 
 


