
 
Protokół nr 2/2018 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 28 grudnia 2018 r.  
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl stwierdzając quorum 

otworzył 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 wydatków budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, 

 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 autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2019 rok, 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-
2039. 

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl zapytał, 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. 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że do omawianych na 
poprzednim posiedzeniu Komisji autopoprawek nie wprowadzono dodatkowych zmian  
i zakres proponowanych autopoprawek został przyjęty na posiedzeniu Zarządu.  
Wyjaśnił, że autopoprawka do projektu uchwały: o środkach niewygasających, Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i budżecie dotyczy roku bieżącego. Nadmienił, że jeżeli chodzi  
m.in. o środki niewygasające, to szereg inwestycji drogowych zostało przesuniętych  
w płatnościach na rok przyszły. Jeżeli chodzi o zakres roku przyszłego WPF i budżetu to 



wyjaśnił, że zmiana dotyczy wzrostu  w roku przyszłym środków dla Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem w Stębarku, w związku z rozstrzygnięciem przetargu. 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl 

poddał ww. autopoprawkę pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 6 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było.  
 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wydatków budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl 

poddał ww. autopoprawkę pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 6 Członków 

Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 
 

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

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl 

poddał ww. autopoprawkę pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 6 Członków 

Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 
 

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

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl 

poddał ww. autopoprawkę pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 6 Członków 

Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 
 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2019 rok 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl 

poddał 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 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-
2039. 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl 

poddał ww. autopoprawkę pod głosowanie. 



Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 5 Członków 
Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –1. 
 
 
4. Sprawy różne. 

 
Nie wniesiono. 

 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,  
p. Marek Chyl zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 grudnia 2018 
roku. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
                  Marek Chyl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 
 
 


