
 
Protokół nr 74/2018 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 28 sierpnia 2018 r.  
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa Nowakowska stwierdzając 

quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów witając Członków Komisji oraz 
Skarbnika Województwa. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3.   Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

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

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2018 r. 

 zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr 
XXXVIII/826/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Węgorzewskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. inwestycji 
"Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności  - 
rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie 
Węgorzewskim", "Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa 
bezpieczeństwa obiektów". 

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa Nowakowska zapytała, czy 

są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. 
 

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy przybyli na posiedzenie Członkowie 
Komisji. 
 
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że zgodnie z prośbą 
Członków Komisji zakres autopoprawek został przekazany, w związku z powyższym zapytał, 
czy są jakieś pytania. 

 



Radna Grażyna Licznerska zwróciła uwagę, że najważniejsze jest to, że na skutek 
proponowanych zmian nie zmienia się kwota zadłużenia.  

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman odniósł się do wypowiedzi radnej  

i podkreślił, że zadłużenie się nie zmienia. Powiedział m.in., że jest dużo przesunięć środków 
wcześniej zaplanowanych pomiędzy paragrafami. Nadmienił, że zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej są ściśle powiązane ze zmianami w budżecie województwa. Następnie 
omówił kwestie związane m.in. z zaciąganiem kredytów.  
 

Radny Eugeniusz Koch zapytał jak wygląda kwestia oprocentowania kredytów. 
 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że oprocentowanie kredytów wynosi około 2 -

2,75 %. 
 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 5 Członków 

Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2018 r. 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 5 Członków 

Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 

 zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr 
XXXVIII/826/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Węgorzewskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. inwestycji 
"Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności  - 
rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie 
Węgorzewskim", "Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa 
bezpieczeństwa obiektów". 

 
 

Skarbnik Województwa omawiając powyższy projekt uchwały przypomniał, że  powiat 
węgorzewski zredukował stawkę za zajęcie pasa drogowego i ma to korzystny wpływ na 
sytuację finansową Samorządu Województwa.  Powiedział m.in., że zwrócono się o wsparcie 
finansowe dla różnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez powiat i stąd 
propozycja udzielenia pomocy finansowej dla powiatu węgorzewskiego.   
 

Radny Eugeniusz Koch zapytał jak wygląda sytuacja z innymi powiatami i ustalonymi 
przez nich opłatami za zajęcie pasa drogowego.  

 
Skarbnik Województwa wyjaśnił, że propozycje obniżenia stawek były przedstawiane 

w poszczególnych powiatach, ale nie ma decyzji w tej sprawie.   
 



 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 

Nowakowska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,  

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

 
Nie wniesiono. 

 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Teresa 
Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 sierpnia 2018 roku. 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
           Teresa Nowakowska 

 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 
 


