Protokół nr 63/2018
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 13 lutego 2018 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając
quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa
Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając Członków Komisji oraz przybyłych gości.
Załącznik nr 1,2
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż Członkowie Komisji otrzymali porządek
posiedzenia. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 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 wyrażenia zgody na przekazanie w drodze
darowizny na rzecz Powiatu Szczycieńskiego, nieruchomości gruntowej,
zabudowanej budynkiem garażu, położonej w obrębie 4 miasta Szczytno,
oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/14
o powierzchni 0,0023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi
księgę wieczystą Nr OL1S/00051131/5,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Jonkowo pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Budowa ciągu dróg
trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej,
Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia
drogi wojewódzkiej 527 z DK 16- węzeł Olsztyn Zachód – część 5: rondo na
terenie Gminy Jonkowo”,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo WarmińskoMazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa
warmińsko-mazurskiego,
 projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Lidzbark na dofinansowanie w zakresie promocji
Miasta Lidzbarka podczas Festiwalu Miast Cittaslow,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy
finansowej
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r.
działań w zakresie kultury, realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury,
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projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Sorkwity pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
w zakresie kultury, realizowanych przez Centrum Kultury w Ostródzie,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie
kultury, realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi
Orzyskiej w Orzyszu,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Iława pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Gminnego
Ośrodka Kultury w Lasecznie, Gmina Iława,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Elbląg pomocy
finansowej
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
w zakresie kultury, realizowanych przez miejskie instytucje kultury,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lidzbarskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r.
zadania własnego Powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w
zakresie kultury,
 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem
- Muzeum Michała Kajki w Ogródku,
 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039,
 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa WarmińskoMazurskiego na 2018 rok.
4. Sprawy różne.
 Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018.
5. Przyjęcie protokołu nr 61 z 20 grudnia 2017 r. oraz protokołu nr 62 z 28 grudnia
2017 r.
6. Zakończenie posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.


projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze
darowizny na rzecz Powiatu Szczycieńskiego, nieruchomości gruntowej,
zabudowanej budynkiem garażu, położonej w obrębie 4 miasta Szczytno,
oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/14
o powierzchni 0,0023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi
księgę wieczystą Nr OL1S/00051131/5,

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
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 udzielenia Gminie Jonkowo pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Budowa ciągu dróg
trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej,
Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia
drogi wojewódzkiej 527 z DK 16- węzeł Olsztyn Zachód – część 5: rondo na
terenie Gminy Jonkowo”,

Radna Grażyna Licznerska zapytała m.in. o to, czy budowa ciągu rowerowego brana
jest pod uwagę.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski wyjaśnił, że jest
to projekt realizowany przez gminę i chodzi o budowę skrzyżowania, którego budowę
w swoich planach miała Gmina. Nadmienił, że w związku ze wzrostem cen potrzebne jest
wsparcie przez Samorząd Województwa na realizację tego zadania. Gdyby gmina tego się nie
podjęła, to wówczas samorząd musiałby całość ze swoich środków zrobić ponieważ
konieczna jest przebudowa tego skrzyżowania.
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska
poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo WarmińskoMazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa
warmińsko-mazurskiego,

Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu, p. Waldemar Buszan powiedział
m.in., że projekt uchwały dotyczy turystycznych znaków drogowych, które zostały wykonane
w 2012 roku w ramach partnerskiego projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii
i Mazur”. Nadmienił, że po zakończeniu okresu trwałości projektu podjęto decyzję, aby te
znaki stały się własnością powiatów.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Lidzbark na dofinansowanie w zakresie promocji
Miasta Lidzbarka podczas Festiwalu Miast Cittaslow,

Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu, p. Waldemar Buszan powiedział
m.in., że raz w roku odbywa się święto miast należących do sieci Cittaslow. Na terenie kraju
jest 28 miasteczek, a na terenie województwa 20. Dodał, że w ubiegłym roku święto
odbywało się poza terenem województwa. W bieżącym roku Lidzbark będzie organizatorem
Festiwalu i w związku z powyższym Samorząd dofinansowuje tę formę działalności.
Dyrektor podkreślił, że środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie.
Radny Krzysztof Żochowski zapytał ile wynosi kwota przyznanego dofinansowania.
Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu, p. Waldemar Buszan. odpowiedział, że
kwota dofinansowania jest taka sama jak dwa lata temu i wynosi 40 tys. zł.

3/8

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział
między innymi, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w związku
z organizacją XXIII Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Folklorystycznych Mniejszości Narodowych. Dodał, że kwota dofinansowania wynosi
10 tys. zł.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
w zakresie kultury, realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział
między innymi, że pomoc finansowa dotyczy współorganizacji XXXIX Lidzbarskich
Wieczorów Humoru i Satyry.
Radny Eugeniusz Koch zapytał, jaka jest kwota przyznanego dofinansowania.
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski odpowiedział,
że pomoc finansowa w formie dotacji celowej wynosi 15 tys. zł.
Radny Tadeusz Politewicz zapytał, kiedy planowany jest XXXIX Lidzbarski Wieczór
Humoru i Satyry.
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski odpowiedział,
że nie potrafi określić dokładnej daty. Zdaniem Dyrektora odbędzie się to pod koniec
czerwca, albo na początku lipca.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Sorkwity pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Gminnego
Ośrodka Kultury w Sorkwitach,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział, że
wsparcie finansowe w kwocie 10 tys. zł ma zostać przeznaczone na Festiwal Kultury
4/8

Mazurskiej w Sorkwitach. Wsparcie finansowe ze strony Województwa WarmińskoMazurskiego przyczyni się m.in. do promocji regionu w kraju i za granicą.
Radny Stanisław Bułajewski powiedział, że Festiwal Kultury Mazurskiej staje się
coraz bardziej popularny ze względu na bardzo dobrą organizację.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
w zakresie kultury, realizowanych przez Centrum Kultury w Ostródzie,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział, że
będzie autopoprawka do tej uchwały ze względu na to, że Burmistrz postanowił, iż Gmina
Miejska Ostróda zajmie się organizacją Ostróda Reggae Festiwal. Dodał, że kwota
proponowanego wsparcia wynosi 20 tys. zł.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie
kultury, realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi
Orzyskiej w Orzyszu,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział
m.in., że pomoc finansowa ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
będzie dotyczyła trzech projektów: „Noc Muzeów”, „Polacy i Rosjanie internowani
w Orzyszu w 1920 r., „Stulecie odzyskania Niepodległości”, a kwota dofinansowania wynosi
30 tys. zł.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Iława pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań Gminnego
Ośrodka Kultury w Lasecznie, Gmina Iława,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział, że
wsparcie finansowe w kwocie 10 tys. zł ma zostać przeznaczone na współorganizację XIII
Festiwalu „Nad Jeziorakiem Siemiany 2018” w Siemianach.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
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 udzielenia Gminie Miastu Elbląg pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
w zakresie kultury, realizowanych przez miejskie instytucje kultury,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział, że
wsparcie finansowe w kwocie 60 tys. zł ma zostać przeznaczone na działalność czterech
instytucji: Elbląskiej Orkiestry Kameralnej - V edycja Festiwalu „Muzyka polska na Warmii
i Żuławach”, Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida w Elblągu – „6 Elbląskie Forum
Kulturoznawcze „Miejsca oporu”, Centrum Sztuki Galeria EL – „Festiwal Jazzbląg” oraz
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu – Międzynarodowe spotkania promocyjne
związane z prezentacją efektów realizacji projektu „z Muzeum w przyszłość”.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lidzbarskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r.
zadania własnego Powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział, że
wsparcie finansowe w kwocie 15 tys. zł ma zostać przeznaczone na dofinansowanie zadania
własnego powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami tj. na konserwację
złoconej ramy obrazu św. Marii Magdaleny z dolnej kondygnacji ołtarza głównego
w Kościele św. Marii Magdaleny w Bieniewie.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
w zakresie kultury,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział
m.in., że pomoc finansowa w kwocie 30 tys. zł ze strony Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego będzie dotyczyła realizacji zadania „Organizacja inscenizacji
wkroczenia w czerwcu 1807 r. wojsk polskich gen. J. H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka do
Giżycka”.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
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 udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem
- Muzeum Michała Kajki w Ogródku,

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział, że
wsparcie finansowe w kwocie 50 tys. zł ma zostać przeznaczone na dofinansowanie działań
w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Kontantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Praniu wraz z oddziałem - Muzeum Michała Kajki w Ogródku.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.


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

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej są ściśle związane z proponowanymi zmianami wprowadzanymi do budżetu.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.


projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa WarmińskoMazurskiego na 2018 rok.

Skarbnik Województwa powiedział, że proponowane zmiany dotyczą m.in.
zwiększenia planu dochodów i planu wydatków oraz przeniesienia środków w planie
wydatków pomiędzy paragrafami. Dodał, że w ramach zmian zaproponowano również
rozdysponowanie części rezerwy celowej z przeznaczeniem na m.in. dotację celową dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na pokrycie części kosztów związanych
z dokończeniem zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej celem utworzenia
Pracowni Cytostatyków”.
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
4. Sprawy różne.


Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali projekt
planu pracy Komisji na rok 2018. Zapytała, czy są jakieś propozycje do planu. Ponieważ nie
było uwag, Przewodnicząca Komisja poddała uchwałę w/s przyjęcia planu pracy Komisji
Budżetu i Finansów na rok 2018 pod głosowanie.
Za pozytywnym przyjęciem
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

planu

pracy

głosowało

6

Członków

Komisji,
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Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do:
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd
Województwa. Powiedział, że w ramach autopoprawki zaproponowano m.in. zwiększenie
planu dochodów i planu wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie
dotacji: na postawie zawartej umowy z Powiatem Nidzickim, uchwały Gminy Susz oraz
uchwały Gminy Reszel w związku z realizacją inwestycji drogowych. Dodał, że kolejne
zmiany związane są z przeniesieniem środków wcześniej zaplanowanych pomiędzy
paragrafami. Nadmienił, że proponowane zmiany związane są m.in. z rozdysponowaniem
części rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na realizację zadania z zakresu zarządzania
kryzysowego.
Członkowie Komisji oraz Skarbnik Województwa poruszyli kwestię połączeń z Portu
Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.
5. Przyjęcie protokołu nr 61 z 20 grudnia 2017 r. oraz protokołu nr 62 z 28 grudnia
2017 r.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów? Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu nr 61 z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz protokołu nr 62 z dnia 28
grudnia 2017 r. Członkowie Komisji głosowali jednogłośnie.
6. Zakończenie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 13 lutego 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów
Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska
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