
 
Protokół nr 60/2017 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 27 listopada  2017 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 2017-2039, 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2017 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 2017-2039, 

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że do autopoprawek 

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie 
Województwa, które zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 
22 listopada 2017 r. wprowadzono dodatkowe zmiany, które dotyczą m.in. zwiększenia planu 
dochodów i planu wydatków w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w sprawie przyznania dla Samorządu Województwa środków pochodzących z rezerwy 
celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze 
powodziowej Żuław Elbląskich spowodowanych intensywnymi opadami deszczu. Środki te 
zaproponowano wprowadzić do planu wydatków Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych.  



w Elblągu. Nadmienił, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wcześniej zaplanowanych 
środków pomiędzy paragrafami. Podkreślił, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano 
środki na przedsięwzięcie pn. „Promocja walorów turystycznych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na rynku międzynarodowym (kierunek wschodni)”oraz „Promocja walorów 
turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rynku międzynarodowym 
(kierunek zachodni)”. 

 
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. Innych głosów nie było.  
 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2017 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. Innych głosów nie było.  
 
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 27 listopada 2017 
roku. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
           Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 
 
 


