
 
Protokół nr 76/2018 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 25 września 2018 r.  
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Grażyna Licznerska 

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. 

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Grażyna Licznerska 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 w ramach autopoprawki 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-
2039 oraz do autopoprawki projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok, które zostały omówione na 
posiedzeniu Komisji w dniu 19 września 2018 r., a następnie zaakceptowane przez Zarząd 
Województwa zaproponowano wprowadzenie dodatkowych pozycji. Wyjaśnił, że jedna z nich 
dotyczy zwiększenia środków na drogę nr 512. Dodał, że zwiększenie przypada na lata 2019-
2020, w których projekt będzie realizowany. Powiedział m.in., że dokonuje się zwiększenia 
planu dochodów i zwiększenia planu wydatków w związku z udzieleniem Województwu 



pomocy finansowej w formie dotacji na realizację w ramach wspólnego przedsięwzięcia, 
zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 
oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie”. Dodał, że w ramach zmian na wniosek Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaproponowano wprowadzenie korekty finansowej 
polegającej na przesunięciach pomiędzy środkami własnymi, a środkami z dotacji  z budżetu 
państwa dla określonych inwestycji. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Grażyna Licznerska zapytała, 

co się wówczas dzieje ze środkami własnymi Samorządu Województwa. 
 
Skarbnik Województwa wyjaśnił, że środki są lokowane m.in. na rachunku obsługi 

zadłużenia Samorządu Województwa. Dodał, że jest to paragraf, gdzie można przechowywać 
środki czasowo zwolnione z innych zadań. Nadmienił, że wolne środki mogą zostać 
przeznaczone na realizację inwestycji jednorocznych w tym, np. na przebudowę mostów.  
 
 

Ponieważ nie było uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Grażyna 
Licznerska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 4 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, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, p. Grażyna 

Licznerska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 4 Członków 

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

 
Nie wniesiono. 

 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,  
p. Grażyna Licznerska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 września 
2018 roku. 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
              Grażyna Licznerska 

 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 


