Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia
Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
z dnia 17 grudnia 2018 r.
I.

Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, p. Jarosław Słoma stwierdzając quorum otworzył pierwsze,
inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego VI kadencji. Następnie przywitał Członków Komisji
oraz przybyłych gości.
W dalszej kolejności odczytał następującą informację:
Uprzejmie
informuję,
iż
Samorząd
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w ramach swej właściwości rzeczowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w tym także nie
będących osobami publicznymi. Realizując zadania z zakresu ochrony danych osób
przypominam o obowiązku w pełnieniu mandatu radnego stosowania się do zapisów
powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w szczególności zaś do Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
Oznacza to w praktyce, że w wypowiedziach Państwa radnych cytujących jakiekolwiek
dokumenty i materiały otrzymane przez Państwa nie wolno ujawniać danych osobowych
w szczególności bez uprzedniej zgody osoby której dotyczą.
Załącznik Nr 1, 2
II.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali porządek
posiedzenia. Następnie zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku. Uwag nie wniesiono.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
1.
2.
3.

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Zaopiniowanie materiałów na III sesję Sejmiku, w tym:
a) projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2019 rok;
b) projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2019-2039.
4.
Sprawy różne i wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.
III.

Zaopiniowanie materiałów na III sesję Sejmiku:



projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2019 rok;
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039;

Przewodniczący Komisji, p. Jarosław Słoma przekazał głos Dyrektorowi Departamentu
Kultury i Edukacji, p. Zdzisławowi Fadrowskiemu o dokonanie wprowadzenia do planu budżetu
na 2019 rok w zakresie współpracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.
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Pan Zdzisław Fadrowski poinformował, że Departament wspiera ww. współpracę w dwóch
formach. Pierwsza z nich realizowana jest z organizacjami pozarządowymi w ramach budżetu
na zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego wynikające z rocznego Programu
Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.
Wyjaśnił, że łącznie na powyższe zadania w 2019 roku została zapisana kwota 365 tys. zł. Zwrócił
uwagę, iż po konsultacji z organizacjami pozarządowymi zdecydowano, żeby nie wydzielać
konkretnych kwot do poszczególnych priorytetów. Dodał, że w przyszłorocznym budżecie został
zachowany dotychczasowy priorytet Budowa dialogu międzykulturowego – w tym zachowanie
i rozwój kultury mniejszości narodowych i etnicznych, w ramach którego w 2018 roku przyznano
dotacje w wysokości 44.920 zł. Rokrocznie średnio jest to kwota 44-45 tys. zł. Kontynuując Dyrektor
Departamentu Kultury i Edukacji wyjaśnił, iż drugą formą wsparcia są środki finansowe dla Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przeznaczone na organizację działań objętych patronatem
Marszałka Województwa, których organizatorem jest mniejszość narodowa i etniczna. Wskazał,
że w 2019 roku została zaplanowana kwota 40 tys. zł, natomiast w poprzednich latach kwota
ta wynosiła 20 tys. zł. Łączna kwota wsparcia w 2019 roku to 84.900 zł. Członkowie Komisji wyrazili
opinię, że są to niewystarczające środki na wsparcie inicjatyw związanych z mniejszościami
narodowymi i etnicznymi. W odniesieniu do powyższego Skarbnik Województwa poinformował,
że jeżeli pojawi się potrzeba dodatkowych środków finansowych można je fakultatywnie uruchomić
z rezerwy ogólnej województwa.
Przewodniczący Komisji, p. Jarosław Słoma podziękował za przedstawione informacje,
a następnie poprosił Skarbnika Województwa, p. Marka Baumana o przedstawienie projektów
uchwał w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.
Skarbnik Województwa omówił zasadnicze wielkości charakteryzujące budżet
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok w odniesieniu do bieżącego roku.
Poinformował, iż dochody ogółem wzrosły o 22%, wydatki zostały zwiększone do poziomu 108%
(ze szczególnym wzrostem wydatków majątkowych, głównie wydatków inwestycyjnych
wieloletnich), wzrosła nadwyżka operacyjna, natomiast deficyt uległ znaczącemu zmniejszeniu.
Następnie p. Marek Bauman podał wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2019 roku, dodając, iż uległ
on zmniejszeniu w stosunku do 2018 roku. Wskazał także na redukcję poziomu zadłużenia
województwa. Ponadto wyjaśnił, iż w budżecie są zaplanowane dwie rezerwy: celowa oraz ogólna.
Rezerwa celowa jest przeznaczona na pokrycie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, pokrycie
zobowiązań związanych z rozliczeniem programów realizowanych w latach 2007-2013 oraz
pokryciem udziałów własnych w projektach inicjowanych przez instytucje kultury.
Rezerwa ogólna, której środkami dysponuje Zarząd Województwa, jest przeznaczona na dowolny
wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było
przewidzieć w dniu uchwalania budżetu.
W dalszej kolejności Skarbnik Województwa omówił Wieloletnią Prognozę Finansową, która jest
dokumentem obligatoryjnym uchwalanym w każdym roku budżetowym. Wyjaśnił, że składa się ona
z dwóch części: pierwszej zawierającej zadania inwestycyjne realizowane w układzie wieloletnim
oraz drugiej przedstawiającej projekcję dopuszczalnego zadłużenia. Ta część zamknięta jest
tzw. wskaźnikami zadłużenia, które informują czy zadłużenie w poszczególnych latach jest
zaplanowane na dopuszczalnym poziomie czy ten poziom przekracza. Dodał, że wszystkie wskaźniki
związane z dopuszczalnością zadłużenia muszą spełniać wymóg Ustawy o finansach publicznych.
Zwrócił uwagę, że w przypadku braku spełnienia powyższego warunku Regionalna Izba
Obrachunkowa może uchylić taką uchwałę. Kolejnym istotnym parametrem w WPF jest nadwyżka
operacyjna, która musi być dodatnia. Jeżeli jest ujemna dokument może ulec odrzuceniu przez RIO.
Na koniec p. Marek Bauman poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały
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budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok, projekt uchwały budżetowej
na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039.
Przewodniczący Komisji, p. Jarosław Słoma podziękował Skarbnikowi Województwa
za zreferowanie materiałów dotyczących przyszłorocznego budżetu.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał ww. projekty uchwał pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa WarmińskoMazurskiego na 2019 rok głosowało 4 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 głosowało 4 Członków Komisji, przeciw
- 0, wstrzymało się – 0.
IV.

Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji, p. Jarosław Słoma zwrócił się z prośbą o zgłaszanie propozycji do planu
pracy Komisji na rok 2019. Poinformował, iż Radni otrzymali plan pracy z roku 2018.
W związku z tym, iż procedowanie przyjęcia planu pracy Komisji nastąpi na posiedzeniu w lutym
2019 roku zaproponował, aby członkowie Komisji przesłali drogą mailową do Przewodniczącego
oraz Sekretarza Komisji tematy do przyszłorocznego planu pracy Komisji ds. Mniejszości
Narodowych i Etnicznych. Wskazany termin, tj. do końca stycznia 2019 roku, został przyjęty
bez uwag.
W związku z powyższym głos zabrał Pełnomocnik Marszałka ds. Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, p. Wiktor Marek Leyk, który poinformował, iż zwyczajowo na posiedzenie Komisji
w marcu są zapraszani Przewodniczący Stowarzyszeń Mniejszości Narodowych z Warmii i Mazur
w celu podsumowania minionego roku oraz wysłuchania sugestii i propozycji dot. współpracy
w kolejnym. Dodał, że na początku każdego roku omawiany jest temat dot. edukacji i szkolnictwa
mniejszości narodowych. Ponadto zwrócił uwagę, że reprezentanci Komisji biorą udział m.in.
w spotkaniach, imprezach oraz festiwalach orgaznizowanych przez mniejszość narodową i etniczną.
V.

Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, p. Jarosław Słoma podziękował zebranym za udział w posiedzeniu
Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w dniu 17.12.2018 r.

Przewodniczący Komisji
ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Jarosław Słoma
Protokołowała:
Beata Kantolak

3

