Protokół nr 1/2018
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Dariusz Rudnik stwierdzając quorum otworzył
posiedzenie Komisji Rewizyjnej witając członków Komisji, oraz przybyłych gości.
Załącznik Nr 1
Następnie odczytał klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych:
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 obrad.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż porządek obrad został dostarczony członkom
Komisji. Zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie zgłoszono. Za
przyjęciem porządku obrad głosowało 5 radnych. Innych głosów nie było.
Porządek obrad kształtował się następująco.
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3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do członków Komisji czy
głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Komisji na odbyć się poprzez głosowanie
tajne czy jawne. Członkowie Komisji uznali, że głosowanie odbędzie się w formie jawnej.
Następnie Przewodniczący
Wiceprzewodniczącego Komisji.

Komisji

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatur

na

Radny p. Tadeusz Politewicz zgłosił p. Marcina Piwowarczyka, który nie był obecny na
posiedzeniu, ale złożył pisemną zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczący Komisji zapytał, czy są inne propozycje. Wobec braku innych
kandydatur, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad wyborem p. Marcina
Piwowarczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji. Za – głosowało 4 radnych, przeciw - 0,
wstrzymał się – 1 radny.

4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby do 20 stycznia 2019 r. członkowie Komisji
przesłali na adres e-mail Kancelarii Sejmiku swoje propozycje do planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2019 .
Pan Przewodniczący poprosił także, aby Dyrektor Departamentu Kontroli przesłała
uaktualnioną informację dotyczącą uprawień kontrolnych Komisji Rewizyjnej w świetle
ustawy o samorządzie województwa.
Radny p. Henryk Żuchowski zwrócił się z zapytaniem czy istnieją programy, które
pokazują w jaki sposób będzie zmniejszała się dotacja do portów lotniczych. Co Sejmik zrobi,
aby ograniczyć tę dotację, jakie powinny być kierunki działania. To samo dotyczy dróg, Czy
istnieje program dotyczący realizacji dróg wojewódzkich. Jakie w ogóle są programy, w
jakim kierunku idzie samorząd, w jakim okresie chce zrealizować konkretne zadania.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Rudnik stwierdził, że są to pytania, które dotyczą
konkretnych kwestii merytorycznych i z takimi pytaniami można zgłaszać się do dyrektorów,
czy komisji merytorycznych. Takie programy pewnie istnieją, ale Komisja Rewizyjna
powinna skupić się na konkretnych działaniach kontrolnych.
Radny p. Jan Bobek powiedział, że w poprzednich kadencjach Sejmiku lotnisko zawsze
było bardzo ważnym tematem. Marszalek odpowiedzialny za sprawy lotniska na sesji
Sejmiku przedstawiał plan działania na najbliższy czas.
Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że nie jest zainteresowany sprawozdaniem
doraźnym. Interesuje go plan długoletni. Jeśli będzie miał ten program, to jako członek
Komisji Rewizyjnej będzie w stanie stwierdzać czy jest on realizowany zgodnie z
programem, czy idzie w dobrą stronę. Te materiały Komisja Rewizyjna powinna mieć,
ponieważ jeśli kontrolować to trzeba wiedzieć co kontrolować.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Rudnik powiedział, że ta tematyka zresztą cała
tematyka odnośnie działań Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego jest w zakresie
zainteresowania Komisji Rewizyjnej. Komisja może prosić departamenty, czy marszałków o
informacje i na tej podstawie może wnosić o przeprowadzenie kontroli, czy też zaproponować
te kontrole.
Radny p. Tadeusz Politewicz zaproponował, aby radny p. Henryk Żuchowski zwrócił
się w tej sprawie z interpelacją do Pana Marszałka i z pewnością otrzyma wszystkie
niezbędnie informacje.
Skarbnik p. Marek Bauman wyjaśnił, że na obsługę lotniska z UE trafiły bardzo duże
środki finansowe, ale pod pewnymi warunkami. Jest specjalny program, który stanowi
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podstawę uruchamiania tych środków unijnych w każdym roku, a program ten obejmuje 10
lat. Dlatego raportowany jest postęp w zakresie spełniania określonych warunków szczególnie
wskaźników czy frekwencji pasażerów. Materiał ten jest oczywiście do wglądu wszystkich
radnych.
Przewodniczący Komisji, stwierdził, że nie jest to czas ta taką dyskusję i zaproponował,
aby członkowie Komisji zgłosili intersujące ich zagadnienia do planu kontroli Komisji
Rewizyjnej.
5. Zakończenie posiedzenie.
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Podpisy członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu:
Dariusz Rudnik- Przewodniczący
Teresa Astramowicz – Leyk
Jan Bobek
Tadeusz Politewicz
Henryk Żuchowski

Protokołowała:
Anna Maksyśko-Mucha
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