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Protokół nr 1/2018 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 19 grudnia 2018 r.  
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl stwierdzając quorum 

otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, witając Członków Komisji oraz przybyłych gości. 

 
          Załącznik nr 1,2 

 
Przewodniczący Komisji 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. 

 
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.  

 
Przewodniczący Komisji poinformował, iż Członkowie Komisji otrzymali porządek 

posiedzenia. Zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. Uwag nie 
zgłoszono. 

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 7 radnych. Innych głosów nie było.  
 
Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2.  Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2018 rok, 

 projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, 

 projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2019 rok, 

 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039, 

 projektu uchwały w sprawie zmieniany uchwały Nr XXXIV/756/18 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie 
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udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej 
powiatom z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, 
Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, 
Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, 
Ełckiemu, Olsztyńskiemu oraz Miastu Lidzbark Warmiński pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2019 roku 
działalności Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej 
Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim, 

 projektu uchwały w sprawie dokonania przez Województwo Warmińsko-
Mazurskie przeniesienia prawa własności, w formie darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa, 66/100 udziału w nieruchomości gruntowej, położonej  
w obrębie nr 1 m. Biskupiec, przy ul. Przemysłowej 3 oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/1 o pow. 0,1836 ha, 
KW Nr OL1B/00021896/0 

4.  Sprawy różne. 
5.  Zakończenie posiedzenia. 

 
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych  
 

 projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej dokonywane w ciągu roku budżetowego wynikają ze zmian 
wprowadzanych do budżetu roku bieżącego. Wyjaśnił, że większość wprowadzanych do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisów jest ściśle powiązana z zapisami wprowadzanymi 
do budżetu. Dodatkowo poza tymi zmianami  zgłoszono przedsięwzięcie do realizacji w postaci 
„rozbudowy istniejącej infrastruktury na  potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka 
leczącego schorzenia układu oddechowego” w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy 
 i Chorób Płuc w Olsztynie. Dodał, że proponowane zapisy wynikają  ze wstępnego 
harmonogramu realizacji tego zadania. Wyjaśnił, że środki na ten cel mają być pozyskane  
z Ministerstwa Zdrowia. Następnie przedstawił wkład Samorządu Województwa na realizację 
tego przedsięwzięcia.  Podkreślił, że aby móc ubiegać się o środki zewnętrzne należy mieć  
oparcie w zapisach roku bieżącego. Nadmienił, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to 
dokument przygotowywany w każdym samorządzie i obejmuje okres spłaty ostatniej raty 
kredytu zaciągniętego do obsługi deficytu. Omówił układ Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i podkreślił, że wskaźnik zadłużenia w poszczególnych latach, w każdym roku musi być 
wskaźnikiem spełniającym wymogi określone przez ustawę o finansach publicznych oraz musi 
być dodatni.  

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt 

uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 2, wstrzymało się –1. 
 

 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2018 rok 

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman przedstawił uzasadnienie do  projektu 

uchwały w ramach której zaproponowano m.in.  zmniejszenie planu dochodów oraz 
zmniejszenie planu wydatków. Przedstawił również szereg zmian związanych z decyzją 
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Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu 
Województwa. Poinformował, że zmiany w ramach projektu uchwały dotyczą również 
przesunięcia środków między paragrafami, które wcześniej były zaplanowane w budżecie. 
Wyjaśnił, że przesunięcia poprzez korektę klasyfikacji budżetowej umożliwią wykorzystanie 
środków do końca roku budżetowego.  
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt 
uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 

 
 projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 
 

Skarbnik Województwa wyjaśnił warunki przygotowania uchwały o środkach 
niewygasających. Nadmienił, że wydatki, które nie zostały zrealizowane w bieżącym roku, są 
zawieszane na wyodrębnionych  rachunkach za zgodą Sejmiku, żeby dokończyć realizację 
rozpoczętego przedsięwzięcia, zakupu bądź też przedsięwzięcia o charakterze budowlanym  
w którym np. ostatnie płatności przypadają na kolejny rok budżetowy. Dodał, że chodzi o to 
żeby umożliwić zachowanie ciągłości w realizacji rozpoczętych przedsięwzięć. Omówił 
uzasadnienie do projektu uchwały w ramach której zgłoszono środki, które nie wygasają 
 z upływem roku budżetowego. W ramach tej uchwały zgłoszone zostały zadania m.in. przez 
Departament Turystyki i Sportu, Departament Koordynacji Promocji, a także zadanie 
inwestycyjne realizowane przez podległe samorządowe instytucje kultury m.in. przez Muzeum 
Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa 
 i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”. Następnie omówił kwestię 
związane z przetargiem na wykonanie inwestycji.   

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt 

uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 
 

 projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na 2019 rok 
 

Skarbnik Województwa przedstawił procedury opracowania projektu przyszłorocznego 
budżetu województwa. Następnie omówił wytyczne, które stanowią o kształcie 
przyszłorocznego budżetu. Dodał, że uwzględniają one wielkość zatrudnienia w Urzędzie 
Marszałkowskim i w jednostkach budżetowych, wydatki rzeczowe, czy też wielkość środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne. Wyjaśnił, że w związku z tym, że  wielkość 
zatrudnienia ma być stała w roku następnym to zakres środków przeznaczonych  na 
wynagrodzenia i pochodne nie uległ zmianie. Zwrócił uwagę, że ważną informacją 
 w wytycznych stanowi pełne zabezpieczenie środków na wkłady własne do zadań 
inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Następnie omówił m.in. wielkości 
ogólne budżetu przyszłorocznego i podkreślił, że  poziom dochodów, który został określony 
jest o 22% większy od dochodów roku bieżącego. Scharakteryzował również dochody własne 
na które składają się udziały z podatku CIT i  podatku PIT.  

 
Radny Grzegorz Kierozalski  zapytał z czego wynika wzrost  dochodów własnych. 
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Skarbnik Województwa wyjaśnił, że duża część inwestycji finansowanych związanych 
ze środkami unijnymi została przeniesiona na rok przyszły, co jest związane z realizacją  
harmonogramu tych  inwestycji.  Wyjaśnił, że 22 % stanowi wzrost dochodów ogółem, 
natomiast dochody własne rosną w roku przyszłym o 25%. Nadmienił, że wpływ na to ma 
wzrost wysokości wpływów z udziału w podatku CIT i PIT. 

 
Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, czy w bieżącym roku był duży wzrost wpływów.  
 
Skarbnik Województwa wyjaśnił kwestię wzrostu wpływów z udziału w podatku CIT  

i PIT, których wzrost został przeznaczony na spłatę obligacji w Spółce Lotniskowej. Dodał, że 
założenie poziomu dochodów jest bezpieczne i realne.  

 
Radny Grzegorz Kierozalski zapytał m.in. o to, czy w samorządzie założenia 

budżetowe wydawane są przez Ministerstwo. 
 
Skarbnik Województwa wyjaśnił, że CIT  określany jest przez samorząd. Dodał, że 

wielkość wpływów z udziału w podatku CIT oparta jest w głównej mierze na wykonaniu roku 
bieżącego. Natomiast PIT otrzymywany jest z Ministerstwa Finansów. Dodał, że  wielkości, 
dotyczące podatku PIT zawarte w projekcie budżetu opierają się na danych uzyskanych  
z  Ministerstwa. Następnie kontynuował omawianie projektu budżetu i odniósł  się do 
subwencji  ogólnej, która jest wielkością dyrektywną, otrzymywaną w postaci zawiadomienia 
Ministra Finansów. Scharakteryzował wydatki majątkowe, które znacznie rosną w związku  
z  przesunięciem na rok przyszły zadań inwestycyjnych. Zwrócił uwagę na bardzo istotny 
parametr jakim jest nadwyżka operacyjna,  która musi być  osiągnięta w przypadku każdego 
samorządu.  Brak tej nadwyżki dyskwalifikuje projekt budżetu. Przedstawił wielkość deficytu 
i środki jego pokrycia. Wyjaśnił, że mając do dyspozycji duże środki zewnętrzne, unijne 
 i chcąc je wykorzystać, trzeba mieć wkład własny. Omówił m.in.  jak kształtuje się zadłużenie 
samorządu województwa. 

 
Radny Dariusz Rudnik zapytał czym spowodowany jest wzrost dochodów. 
 
Skarbnik Województwa w nawiązaniu do pytania radnego wyjaśnił, że we wszystkich 

województwach nastąpił wzrost wysokości wpływów z udziału w podatku CIT i PIT, czyli 
dochodów własnych, co ma związek z dobrze rozwijającą się gospodarką w państwie.  Zwrócił 
uwagę, że Zarząd Województwa postępuje słusznie zmniejszając poziom zadłużenia.  

 
Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi Skarbnika, który na poprzednich 

Komisjach zwrócił uwagę, że województwo warmińsko-mazurskie nie jest najbogatsze  
z województw. 

 
Radny Dariusz Rudnik zwrócił uwagę, że z przedłożonych informacji wynika, że dobra 

koniunktura wykorzystywana jest do redukowania zadłużenia. Zdaniem radnego warto 
pomyśleć o przyszłości i zwiększyć bazę rozwojową województwa pod względem 
infrastruktury. Dodał, że mieszkańcy regionu zgłaszają potrzeby w tym zakresie.  Zapytał, czy  
w przyszłym roku,  Zarząd zamierza zwiększyć środki na  te inwestycje. Podkreślił, że 
ograniczanie środków tylko do spłaty zadłużenie nie spełnia oczekiwań mieszkańców.  

 
Skarbnik Województwa wyjaśnił, że obowiązuje zakres zadań inwestycyjnych, który 

ujęty jest w  Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodał, że są to zadania wybiegające w lata 
objęte bieżącym okresem programowania.  Nadmienił, że kolejny okres programowania to 
nowe środki unijne  możliwe do pozyskania. Nadmienił, że warto robić wszystko żeby jak 
największe środki pozyskiwać z zewnątrz  na współfinansowanie inwestycji. Powiedział m.in., 
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że poziom spłaty zadłużenia jest, co roku obniżany po to żeby poprawić wskaźniki Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, a z drugiej strony odblokować pewne możliwości  sięgnięcia po kredyt 
wówczas, gdy będzie  taka potrzeba. 

 
Radny Tadeusz Politewicz powiedział m.in., że w poprzednich latach nadwyżki 

przekazywane były tam, gdzie była taka potrzeba, a pozostałe środki przekazywane były na 
spłatę kredytu. Zapytał Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, czy dalej jest 
problem z wykonawcami.  

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

ceny w przetargach są bardzo wysokie i  terminy wykonania inwestycji są przesuwane. 
Zdaniem Dyrektora, gdy zakończą się pewne inwestycje wówczas będzie się można 
spodziewać obniżenia cen.  

 
Przewodniczący Komisji powiedział m.in., że ważne jest to, że realizowane są duże 

inwestycje w regionie. Nadmienił, że wpływa to również na rynek wykonawców. Dodał, że 
 z realizacją mniejszych inwestycji pojawia się problem.  

 
Radny Marcin Kazimierczuk odniósł się do wypowiedzi Skarbnika dotyczącej 

posiłkowania  się środkami zewnętrznymi, które umożliwiają rozwój infrastruktury 
województwa warmińsko-mazurskiego i poinformował, że złożył interpelację na którą 
otrzymał odpowiedź, że powinien pójść w kierunku inicjatywy uchwałodawczej.  Wyjaśnił, że 
chodzi o odnowę połączeń kolejowych na trasie Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego 
Miasta. Następnie przedstawił szczegóły programu Ministerstwa Infrastruktury.  Dodał, że  
w odpowiedzi na interpelację, którą otrzymał wskazane jest, że należy podać podstawę prawną. 
Wyjaśnił, że w tej chwili nie ma żadnych uregulowań prawnych w tej sprawie, a jest jedynie  
komunikat, że Ministerstwo Infrastruktury zbiera projekty. Dodał, że obecnie chodzi  
o zgłoszenie chęci udziału w tym programie. Zapytał, czy można sformułować uchwałę bez 
podawania podstawy prawnej tylko ewentualne odniesienie do programu „Kolej Plus”. 
Podkreślił, że będzie to wyłącznie zobowiązanie Zarządu do tego, żeby wpisać ten projekt do 
tej listy. 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 

m.in., że inicjatywa jest cenna do realizacji i jest taka możliwość.  
 
Radny Marcin Kazimierczuk zapytał m.in., czy projekt przejdzie bez podstawy 

prawnej.  
 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk odniósł się do odpowiedzi na  interpelację 

radnego i powiedział m.in., czy w tej kwestii nie wystarczyłaby sama interpelacja, albo wniosek 
Klubu Radnych, żeby ująć tę kwestię przy planowaniu.  

 
Radny Marcin Kazimierczuk dodał, że inicjatywa uchwałodawcza  to tylko kwestia 

podstawy prawnej. Dodał, że uchwała nie dotyczy inwestycji, tylko że zgłaszany jest projekt.  
 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk zaproponował żeby przygotować stanowisko 

w tej sprawie.  
 
Radny Marcin Kazimierczuk poinformował, że zmieni interpelację i złoży projekt 

uchwały z uzasadnieniem i podpisami, żeby Sejmik zdecydował w jakiej formie to przyjąć.  
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Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk odniósł się do kwestii budżetu i do jego 
dochodów, które są większe niż w poprzednich latach. Zwrócił również uwagę na stronę 
wydatkową i na to, że każdy  dodatkowy dochód kierowany jest na wkłady własne do 
inwestycji, co jest kosztem płac.  Odniósł się do kwestii spłacania kredytu i  spraw 
pracowniczych. Powiedział m.in. o tym, że Pomoc Techniczna, która była kiedyś finansowana 
w 100%, obecnie stanowi 15 % udziału samorządu.  

 
Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy zatrudnianie są osoby z Pomocy Technicznej.  
 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk odpowiedział, że tak.  
 
Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, jaki jest stosunek etatów w stosunku do osób 

zatrudnionych  z Pomocy Technicznej.  
 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że ponad 400 osób zatrudnionych jest z Pomocy 

Technicznej, a około 600 osób to pozostali pracownicy.   
  
Radny Marcin Kazimierczuk zapytał co z tymi osobami w momencie zakończenia 

Pomocy Technicznej, czy zostają zwolnieni.   
 
Skarbnik Województwa wyjaśnił, że mnóstwo pracowników zatrudnionych jest m.in. 

przy zamykaniu projektów, w których nastąpiło nadużycie zasad wykorzystania środków. 
Dodał, że jest dużo spraw sądowych, ciągnących się przez kilka lat.  

 
Radny Dariusz Rudnik powiedział m.in., że w związku z tym, że przez lata nie było 

podwyżek to może to wpływać na żądania płacowe pracowników. Zapytał, czy samorząd jest 
na to przygotowany.   

 
Skarbnik Województwa wyjaśnił, że Samorząd Województwa nie może tylko myśleć  

o Urzędzie Marszałkowskim.  Dodał, że skala podwyżek nawet niewielkich, które powinny 
objąć wszystkich pracowników instytucji samorządowych stanowi bardzo znaczące środki i jest 
ogromnym problemem. 

 
Radny Dariusz Rudnik zapytał m.in. o to, czy są jakieś analizy odnośnie efektywności 

wykorzystania sił ludzkich, czy zwiększanie zadań  wiąże się z zatrudnianiem nowych osób. 
Zapytał również o to, czy dodatkowe zadania dotyczące głównie projektów unijnych 
wykonywane są przez obecnych pracowników. 

 
Skarbnik Województwa w nawiązaniu do powyższego pytania powiedział m.in., że 

warto zwrócić uwagę na liczbę zatrudnionych osób i wielkość wydatkowanych środków 
unijnych.  

 
Radny Dariusz Rudnik dodał, że gdyby płace wypłacane były w euro, to wówczas nie 

byłoby niezadowolenia.  
 
Członek Zarządu Województwa, p. Sylwia Jaskulska wyjaśniła, że pracownicy, 

którzy realizują zadania np. z RPO są zadowoleni z wynagrodzeń, bo korzystają z Pomocy 
Technicznej. Dodała, że gorsza sytuacja jest z pracownikami, którzy nie zajmują się środkami 
unijnymi.  
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Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Marek Leyk dodał, że Urząd Marszałkowski przed 
rozpoczęciem realizacji projektów unijnych liczył ok. 300 pracowników, a obecnie ok.  1000 
osób. Nadmienił, że realizacja zadań odbywa się bez zwiększania zatrudnienia.  

 
Radny Dariusz Rudnik powiedział m.in., że obecnie bardzo ciężko jest znaleźć 

pracowników.  
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że jeżeli środków będzie więcej, a na rynku 

nie będzie firm, które będą się zajmowały np. realizacją inwestycji drogowych, to wówczas 
może pojawić się potrzeba tworzenia kolejnych jednostek budżetowych, typu Zarząd Dróg, ale 
wyposażony w  sprzęt do rozkładania asfaltu. Zapytał, czy jest taka możliwość żeby środki 
unijne wykorzystywać poprzez własne jednostki budżetowe. 

 
Radny Marcin Kazimierczuk  w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi powiedział 

m.in., że fundusze unijne są tak skonstruowane, że nie można  tego zrobić. Odniósł się do 
kwestii wynagrodzeń i podkreślił, że jest to problem również innych urzędów administracji 
publicznej.  

 
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. 

projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 1, wstrzymało się – 1. 
 

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

Skarbnik Województwa  podkreślił, że jest to obligatoryjny dokument i potrzebny dla 
każdego samorządu.  Wyjaśnił, że w tym dokumencie zawarte są wskaźniki zadłużenia, które 
trzeba brać pod uwagę procedując wszelkie inne dokumenty związane z sytuacją finansową 
samorządu.  

 
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. 

projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 
 

 projekt uchwały w sprawie zmieniany uchwały Nr XXXIV/756/18 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie 
udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej 
powiatom z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego 
 

Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu, p. Waldemar Buszan  przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały i powiedział m.in., że w ostatnich latach zostało 
przygotowanych 710 turystycznych znaków drogowych i w związku z końcem okresem ich 
finansowania zaszła potrzeba żeby gospodarzami znaków zostały powiaty. W lutym uchwała 
w tej sprawie została podjęta,  ale około 100 znaków nie zostało przejętych. Wyjaśnił, że jest 
potrzeba zmiany uchwały, aby dostosować ją do aktualnej sytuacji ponieważ np. dwa powiaty 
chcą  przejąć znaki turystyczne leżące jedynie przy drogach powiatowych. 

 
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. 

projekt uchwały pod głosowanie. 
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Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, 
Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, 
Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Ełckiemu, 
Olsztyńskiemu oraz Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2019 roku działalności 
Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 
m.in., że kilka lat temu Samorząd Województwa podpisał porozumienia z 12 powiatami oraz 
jedną gminą na mocy których powiaty i jedna gmina przejęły do  prowadzenia zadania   
w postaci bibliotek pedagogicznych. Wyjaśnił, że środki przekazywane są na ich prowadzenie. 
Dodał, że środki pochodzą z subwencji oświatowej, która jest wystarczająca.   

Radny Marcin Kazimierczuk  zwrócił uwagę, że biblioteki te są publiczne i  wówczas 
z ich księgozbioru mogą korzystać wszyscy, nie tylko nauczyciele. 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, że 
różnica polega na tym, że bibliotekarze pracujący w tych bibliotekach, to są nauczyciele 
zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela. Dodał, że w innych bibliotekach są to pracownicy 
instytucji kultury lub pracownicy uczelni w przypadku bibliotek uczelnianych. 

Radny Marcin Kazimierczuk  zapytał, czy przekazywane środki przeznaczone są na 
wynagrodzenia. 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski odpowiedział, 
że środki przeznaczane są na wynagrodzenia, na utrzymanie oraz nieznaczne środki  na 
księgozbiór. Powiedział m.in., że w przypadkach, gdy pojawiają się nieprzewidziane sytuacje 
np. wzrost wynagrodzeń z karty nauczyciela , odejście na emeryturę, to  wówczas np. 
starostowie  zwracają się  o wsparcie  finansowe i z rezerwy te wydatki są ponoszone.  

 
Radny Dariusz Rudnik zapytał ile to jest mniej więcej osób.  
 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski odpowiedział, 

że około 40 osób jest zatrudnionych. Dodał, że przeważnie są to dwa etaty nauczycielskie i od 
1/2 do 3/4 etatu niepedagogiczne. 

 
Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy są to  dyplomowani nauczyciele. 
 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski odpowiedział, 

że  z reguły to nauczyciele dyplomowani i mianowani.  
 
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. 

projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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 projekt uchwały w sprawie dokonania przez Województwo Warmińsko-
Mazurskie przeniesienia prawa własności, w formie darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa, 66/100 udziału w nieruchomości gruntowej, położonej  
w obrębie nr 1 m. Biskupiec, przy ul. Przemysłowej 3 oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/1 o pow. 0,1836 ha, KW 
Nr OL1B/00021896/0 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik poinformował, 

że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się do Zarządu Województwa 
 z prośbą o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Biskupcu. Wyjaśnił, że 
Generalna Dyrekcja użytkuje swoją nieruchomość, ale nie mają drogi dojazdu i poprosili  
o dokonanie przeniesienia prawa własności oraz zobowiązali się do wykonania tej drogi.  
Nadmienił, że pozyskanie tej nieruchomości przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
 i Autostrad umożliwi jej wyremontowanie i utrzymanie, natomiast Województwo Warmińsko-
Mazurskie zyska prawo przejazdu i przejścia. Podkreślił, że wpisana będzie nieodpłatna 
służebność w tę działkę.  

 
Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy służebność będzie wpisana.  
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik odpowiedział, 

że służebność będzie wpisana.  
 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddała ww. 
projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
4. Sprawy różne. 
 

Skarbnik Województwa poinformował, że tak jak to było w poprzedniej kadencji 
chciałby w sprawach różnych przedstawiać Członkom Komisji  zakres autopoprawek, które 
będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa w późniejszym terminie. Dodał, że 
autopoprawki zaakceptowane przez Zarząd przyjmowane są przez Komisję na posiedzeniu  
w dniu sesji.  
 

Radny Dariusz Rudnik zapytał, kiedy autopoprawki będą przyjęte przez Zarząd 
Województwa. 
 

Skarbnik Województwa odpowiedział, że autopoprawki przyjmowane są dzień przed 
sesją Sejmiku. 
 

Radny Dariusz Rudnik poprosił o przesłanie autopoprawek po zaakceptowaniu przez 
Zarząd.  
 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Skarbnik przedstawi zakres autopoprawek, 
które po przyjęciu przez Zarząd Województwa zostaną przesłane do radnych.  

 
Skarbnik Województwa przedstawił zakres autopoprawek do budżetu na rok przyszły  

i do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wyjaśnił, że konieczna jest korekta w zadaniu pn.  
„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”. 
Wyjaśnił, że po rozstrzygnięciu przetargowym okazało się, że trzeba uzupełnić własne środki, 
które zostały zapisane w projekcie uchwały Sejmiku na rok przyszły. Dodał, że kolejne 
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autopoprawki dotyczą projektu uchwały o środkach niewygasających, budżetu na 2018  
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wyjaśnił, że w uchwale w sprawie środków 
niewygasających autopoprawka dotyczy korekty związanej m.in.  z zadaniami realizowanymi 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Autopoprawka do projektu zmian w budżecie 
dotyczy zmniejszenia budżetu w związku  z zakresem zadań drogowych związanych ze 
zwrotem środków finansowych dla Gminy Rybno, Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, 
Gminy Braniewo. Nadmienił, że pozostałe zmiany  w większości dotyczą m.in.  przesunięcia 
środków wcześniej zaplanowanych pomiędzy paragrafami. Dodał, że proponowane zmiany 
mają odzwierciedlenie w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej.   
 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Olsztynie był obecny na kolejnym posiedzeniu Komisji, gdyby była potrzeba dodatkowych 
wyjaśnień. Następnie poprosił Członków Komisji o przesyłanie propozycji do planu pracy do 
15 stycznia 2019 r. do Sekretarza Komisji. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował, że posiedzenie Komisji w sprawie 
zaopiniowania autopoprawek odbędzie się w dniu sesji Sejmiku o godzinie 10:45. 
 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zamknął 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 grudnia 2018 roku. 
 
 

Przewodniczący Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
                    Marek Chyl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 
 
 

 


