
 

Protokół nr 50/2017 

posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów 

z dnia 23 maja 2017 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 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi  

Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 

w 2017 r. działań w zakresie kultury, 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r. 
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 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi  

Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 

w 2017 r. działań w zakresie kultury, 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski poinformował, 

że środki na udzielenie pomocy finansowej zabezpieczone są w budżecie z przeznaczeniem 

na organizację inscenizacji  wkroczenia wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. 

Zajączka do Giżycka. Powiedział m.in., że w projekcie umowy znajduje się szczegółowy 

harmonogram zadań.  

 



Skarbnik Województwa dodał, że koszt całej imprezy będzie wynosił ok. 100 tys. zł 

 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 

m.in., że środki przeznaczone z Samorządu Województwa  w kwocie 30 tys. zł mają zostać 

przeznaczone na opracowanie scenariusza i reżyserii, wynajęcie historycznego uzbrojenia,  

opracowanie i wykonanie komentarza historycznego w trakcie inscenizacji, wykonanie 

dokumentacji filmowej i fotograficznej oraz opracowanie projektu tablicy pamiątkowej 

upamiętniającej wkroczenie wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka do 

Giżycka. Wyjaśnił, że Samorząd nie finansuje m.in. noclegów oraz poczęstunku dla widzów. 

Dodał, że cały czas trwają rozmowy, na co dokładnie ma zostać przeznaczone 

dofinansowanie.  

 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy ta inscenizacja odbywała się każdego roku? 

 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski odpowiedział, 

że inscenizacja będzie miała miejsce pierwszy raz. 

 

Skarbnik Województwa dodał, że w tej sprawie otrzymali pismo przed opracowaniem 

budżetu na rok bieżący, w którym Starostwo Powiatowe zwróciło się o wparcie finansowe  

i kwota 30 tys. zł została uwzględniona przy planowaniu budżetu.  

 

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

Nowakowska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było.  

 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039, 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że do autopoprawek 

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie 

Województwa, które zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 

17 maja 2017 r. wprowadzono dodatkowe pozycje dotyczące zwiększenia planu dochodów  

i planu wydatków z przeznaczeniem na zwroty środków niewykorzystanych przez 

beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Dodał 

również, że na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się środki w związku  

z wizytą studyjną dotyczącą zarządzania formami przyrody z udziałem przedstawicieli 

Parków Krajobrazowych. Kolejna z wprowadzonych zmian dotyczyła przeniesienia środków 

z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora Finansów Publicznych do planu dotacji dla 

podmiotów należących do sektora finansów publicznych.   

 

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 7 

Członków Komisji. Innych głosów nie było.  

 



 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 2017 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 7 

Członków Komisji. Innych głosów nie było.  

 

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 23 maja 2017 roku. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Budżetu i Finansów 

 

 

           Teresa Nowakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 

 


