
 
Protokół nr 78/2018 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 11 października 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 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Świątki, 

 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dobre Miasto w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. 
zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  

 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Braniewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. 
zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca Komisji, 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 w ramach autopoprawki 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian  



w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-
2039 zaproponowano zmianę limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia 
„Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego „B” z przybudową 
części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego” w latach 2018-2020.  
 

Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy nie wpływa to na wielkość deficytu. Zwróciła 
uwagę, że bardzo dużo środków zostaje przeznaczonych na Wojewódzką Stację Pogotowia 
Ratunkowego.   

 
Skarbnik Województwa  odpowiedział, że  trwa podsumowywanie wszystkich  danych 

cząstkowych, ponieważ zbliża się  termin  przesłania informacji o subwencji ogólnej. 
Nadmienił, że spodziewają się większych wpływów z tytułu podatku PIT i CIT. Odnośnie 
pytania dotyczącego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wyjaśnił, że jednostka 
ubiega się o środki zewnętrzne, a zabezpieczone środki ze strony Samorządu  stanowią wkład 
własny.  
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczącą Komisji, p. Teresa Nowakowska 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. 

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że w ramach autopoprawki 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian  
w budżecie województwa zaproponowano przesunięcia w planie wydatków w związku  
z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb Departamentu Organizacyjnego oraz na zakup 
środka transportu oraz modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego. Nadmienił, że 
zaproponowano również przeniesienie środków z działu: obsługa długu publicznego na działu 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Gminy Dobre 
Miasto oraz Gminy Braniewo. Dodał, że zaproponowano zmniejszenie środków 
zaplanowanych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjno-
socjalno-magazynowego „B” z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby 
szkoleniowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego”. Powiedział, że szereg zmian 
dotyczy przeniesień środków między paragrafami. Zaznaczył, że rozdysponowuje się część 
rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2018 rok na udzielenie  pomocy finansowej 
Gminie Morąg z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie w ramach realizacji 
zadania pt. „Remont dachu i elewacji kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Słoneczniku” oraz Powiatowi Braniewskiemu na wsparcie prac 
remontowych dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca w Plutach. 

 
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 4 Członków 

Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 



 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Świątki 

 
Ponieważ nie było więcej 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 – 0. 
 

 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Dobre Miasto w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. 
zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
 

Ponieważ nie było więcej 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 – 0. 
 

 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Braniewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. 
zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 
Ponieważ nie było więcej 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 – 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 11 
października 2018 roku. 
 
 
 

 Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


