
 
Protokół nr 62/2017 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 28 grudnia 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 wydatków budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, 

 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., 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2018 rok.  

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 wydatków budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

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

który był omawiany na poprzednim posiedzeniu Komisji wprowadzono dodatkowe zmiany,  
w wyniku, których zmianie uległa ogólna kwota środków, które nie wygasają z upływem 
2017 roku. Środki zostaną przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie dróg.   

 



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 Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, 

 
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 2017-2039 oraz do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie 
Województwa wprowadzono zmiany, które dotyczyły m.in. zmniejszenia planu dochodów  
i planu wydatków w związku z rozwiązaniem umów w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych. Pozostałe zmiany 
dotyczyły przeniesień środków między paragrafami na wniosek m.in. Departamentu: 
Koordynacji Promocji, Ochrony Środowiska, Organizacyjnego, Biura Dialogu Społecznego 
 i Pożytku Publicznego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie. 

 
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. 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 6 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było.  
 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2018 rok 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że wprowadzone zmiany 
dotyczą nadania nowego brzmienia paragrafom, które dotyczą m.in. kwestii katalogu 
upoważnień. Poinformował, że zmiany te uwzględniają uwagi zawarte w Uchwale Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej projekt uchwały budżetowej na 
2018 rok.  

 
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 28 grudnia 2017 
roku. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
           Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 
 
 


