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Protokół nr 67/2018 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 18 kwietnia 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 wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2018 r. zadań 
publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na doposażenie w 2018 r. księgozbioru  
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie , 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Lidzbark Warmiński, 

 projektu uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom,  
w formie dotacji celowej, na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych  
w ramach Konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”  
w 2018 r., 

 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/40/10 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.  
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach 
budżetowych Samorządu Województwa oraz określenia źródeł dochodów  
 i wydatków nimi finansowanych, 

 projektu uchwaływ 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. 

4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu nr 65 z 21 marca 2018 r. oraz protokołu nr 66 z 27 marca  
2018 r. 

          6.Zakończenie posiedzenia. 
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3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 projekt uchwały w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2018 r. zadań 
publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 
omówił projekt uchwały i  dodał, że na realizację zadań zaplanowano kwotę 400 tys. zł.   

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał, ile wynosi maksymalna kwota udzielonego 

dofinansowania.  
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk   
w nawiązaniu do pytania radnego wyjaśnił, że  maksymalna kwota wynosi  ok. 30 tys. zł. 
Nadmienił, że dokładne kwoty dofinansowania znajdują się w projekcie uchwały.  

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

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

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

 projektuchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na doposażenie w 2018 r. księgozbioru  
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie,  

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

powiedział m.in., że projekt uchwały dotyczy udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na doposażenie w 2018 r. księgozbioru w Powiatowej 
Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie. 

 
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 

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

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark 
Warmiński, 

 
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Katarzyna 

Koplińska powiedziała m.in., że  Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zwrócił się z prośbą  
o udzielenie pomocy finansowej dla trzyosobowej rodziny, która w wyniku pożaru  straciła 
m.in. dom, wszelki sprzęt gospodarstwa domowego i zajmuje obecnie mieszkanie zastępcze. 
Pomimo zaangażowania lokalnego samorządu, jaki i lokalnej społeczności w pomoc  
dla poszkodowanych nadal brakuje środków umożliwiających odbudowę domu. Dodała, że 
zaproponowana pomoc finansowa ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego wynosi 6 tys. zł.  
 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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 projekt uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom,  

w formie dotacji celowej, na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych  
w ramach Konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”  
w 2018 r., 

 
 Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław 

Sarnowski powiedział m.in., że w ramach Konkursu   „Aktywna Wieś Warmii, Mazur  
i Powiśla” wpłynęło 31 wniosków od gmin, a do dofinansowania zarekomendowano 23 
przedsięwzięcia, inwestycje, które zostały ocenione pozytywnie. Wyjaśnił, że pozostałe 
wnioski nie spełniły wymagań formalnych. Nadmienił, że maksymalna kwota udzielonego 
dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał, kto otrzymał największą dotację. 
 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław 

Sarnowski odpowiedział, że proponowana kwota wsparcia dla wszystkich wnioskujących 
wyniosła około 10 tys. zł. Nadmienił, że lista gmin oraz przedsięwzięć inwestycyjnych  
stanowi załącznik do uchwały, którą radni otrzymali.  
 

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
poddała jak ww. projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 
 

 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/40/10 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.  
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach 
budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł dochodów  
 i wydatków nimi finansowanych, 
 

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że od grudnia 2010 funkcjonuje  
w Samorządzie Województwa  uchwała umożliwiająca osiąganie przychodów i wydatków  
w ramach funkcjonowania jednostek oświaty. Wyjaśnił, że zaproponowano rozszerzenie 
uchwały o dodatkowe zapisy, a następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.   

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww. projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 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 4 Członków Komisji,  
przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
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 projektuchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2018 rok. 
 

Skarbnik Województwa powiedział, że proponowane zmiany dotyczą m.in. 
zwiększenia planu dochodów i planu wydatków.  Nadmienił, że zmniejsza się środki 
finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w związku  
z przebudową dróg wojewódzkich. Wyjaśnił, że z planu żadne zadanie nie zostało 
wykreślone, a jedynie realizacja zadań z przyczyn technicznych będzie podjęta w latach 
następnych. Kolejne z proponowanych zmian mają związek z rozdysponowaniem części 
rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na pomoc finansową w formie dotacji  dla Gminy 
Lidzbark Warmiński, która następnie zostanie przekazana w formie zasiłku celowego dla 
rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 
pracownika Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Dodał, że szereg zmian dotyczy 
przeniesień środków wcześniej zaplanowanych między paragrafami. Wyjaśnił, że zmianie 
uległa nazwa przedsięwzięcia z „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku 
Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska” na „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska”. 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

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

przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 
4. Sprawy różne. 
 

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 m.in., że w ramach autopoprawki zaproponowano m.in. 
przeniesienie środków z przeznaczeniem na dopłaty do Spółki Warmia i Mazury, które mają 
zostać przeznaczone na promocję obecnych i nowych połączeń z lotniska. Wyjaśnił, że 
zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w związku udzieleniem pomocy finansowej dla 
Województwa Warmińsko Mazurskiego na remont dróg przez: Gminę Stawiguda, Giminę 
Nowe Miasto Lubawskie, Gminę Biskupiec, Gminę Kurzętnik, Powiat Ełcki oraz Gminę Ełk. 
Dodał również, że szereg zmian dotyczy przeniesień między paragrafami środków wcześniej 
zaplanowanych. Nadmienił, że zaproponowano rozdysponowanie części rezerwy ogólnej  
z przeznaczeniem m.in. na dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na 
realizację zadania „Zakup serwerów wraz oprogramowaniem”. Kolejna z zaproponowanych 
zmian dotyczyła zmiany nazwa zadania z „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na 
odcinku Krupin-Kwietniewo” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Krupin-
Kwietniewo”.  
 
5. Przyjęcie protokołu nr 65 z 21 marca 2018 r. oraz protokołu nr 66 z 27 marca  
2018 r. 
 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów?  Uwag nie zgłoszono. 
 

Za przyjęciem protokołu nr 65 z 21 marca 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. 
Innych głosów nie było. 
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Za przyjęciem protokołu nr 66 z 27 marca 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. 
Innych głosów nie było. 
 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 kwietnia 2018 roku. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 


