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Protokół nr 33/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 24 sierpnia 2016 r.  
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając 

quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając Członków Komisji oraz przybyłych gości. 

 
            Załącznik Nr 1,2 

 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż porządek obrad został dostarczony 

Członkom Komisji. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie 
zgłoszono. 
 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 radnych. Innych głosów nie było.  
 
Porządek obrad kształtował się następująco. 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3. Informacja  nt. efektów wspierania, w tym finansowego, ochrony zabytków 
przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2016. 
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukta                   
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. zadania własnego 
gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępopol 
na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia 
niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow   
w Urzędzie Miejskim w Sępopolu, 

 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-
Mazurskie na rzecz Gminy Węgorzewo, 

 projektu uchwały w sprawie nabycia przez Województwa Warmińsko -
Mazurskie 367 akcji Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie od 42 mniejszościowych 
akcjonariuszy, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039, 

 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2016 rok. 

5. Sprawy różne. 
6. Przyjęcie protokołu nr 31 z 21 czerwca 2016 r. oraz protokołu nr 32 z 28 czerwca 
2016 r. 
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7. Zakończenie posiedzenia. 
 

3. Informacja  nt. efektów wspierania, w tym finansowego, ochrony zabytków przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2016. 
 

Załącznik nr 3 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

powiedział między innymi, że Samorząd Województwa posiada Program Ochrony Zabytków 
przyjęty przez Sejmik i zgodnie z tym Programem, co roku przeznaczane są środki z budżetu 
województwa na m.in. zadania konserwatorskie, restauratorskie. Poinformował, że w 2016 
roku przeznaczone na cel było 100 tys. zł, w poprzednich latach 2014-2015 było to 600 tys. 
zł.  Nadmienił, że w 2016 roku w ramach konkursu wpłynęło 38 ofert, w 2014 roku wpłynęły 
44 oferty, a w 2015 roku 86 ofert. W 2016 roku udzielono dotacji na realizację 11 zadań. 
Dodał, że głównymi beneficjentami są m.in. związki wyznaniowe, kościoły. Podkreślił, że 
Beneficjenci współpracują również np. z gminami, które maja swoje programy opieki nad 
zabytkami, czy też z Ministerstwem Kultury, które przyznaje dotacje. Zaznaczył, że gdy 
zdarzają się sytuacje losowe (pożar, wichura, zniszczenia) wówczas udzielają pomocy  
w formie dotacji celowej, podkreślił, że są to wyjątkowe sytuacje, które wspierane są poza 
konkursem, programem.  

 
Radna Grażyna Licznerska powiedziała, że wysokość środków w budżecie jest 

znacznie mniejsza niż w latach poprzednich.  
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 
powiedział, że w poprzednich latach budżet również był niewystarczający. Dodał, że 
wnioskują o zwiększenie tej kwoty i z tego, co wie to Zarząd Województwa, dąży do 
zwiększenia kwoty na następne lata. 

 
Radna Grażyna Licznerska poprosiła o wykaz przyznanych dotacji. 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

powiedział, ze radnym zostanie przekazany materiał. 
 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby materiał został przekazany w dniu sesji.  
 
Skarbnik Województwa w nawiązaniu do przedstawianych informacji dodał, że nie są 

to jedyne pieniądze, które przeznaczone są na renowacje zabytków. Nadmienił, że  instytucje 
związane z kulturą w tym także parafie ubiegają się m.in. o środki unijne. Podkreślił, że  
samorząd województwa nie jest jedynym podmiotem, który wspiera finansowo te cele,  
a środki unijne również są przeznaczane na renowacje zabytków.  

 
Radny Stanisław Bułajewski powiedział, że ubiegając się o środki z Samorządu 

Województwa jest mniej formalności, w porównaniu z aplikowaniem o środki z Unii 
Europejskiej.  

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

powiedział, że środki z Samorządu Województwa łatwiej uzyskać, ale jest ich mniej   
i dlatego pojawiają się rezygnację ponieważ kwota, która mogą otrzymać nie jest 
wystarczająca na np. przeprowadzenie kompleksowej renowacji. Natomiast są również 
wnioskodawcy, którzy chętnie przyjmują środki proponowane przez Samorząd.  
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Skarbnik Województwa dodał, że ograniczenie wynika  z tego, że rok bieżący jest 
rokiem jubileuszowym Feliksa Nowowiejskiego i w związku  z tym  bardzo dużo środków 
zostało przeznaczonych na ten cel.  

 
Radny Eugeniusz Koch w nawiązaniu do wypowiedzi pana Dyrektora zwrócił uwagę, 

że niektóre Parafie rezygnują z dofinansowania ze względu na wielkość dofinansowania. 
Podkreślił, że 100 tys. zł to nie jest duża kwota. Dodał, że z przedstawionych informacji 
wynika, że środki mają zostać przeznaczone dla Łukty i Braniewa w związku z pożarem, 
zapytał, czy pozostałe niewykorzystane środki mają zostać w rezerwie?  

 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że to nie są te środki. 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk dodał, 

że są to środki z rezerwy ogólnej budżetu województwa. 
 
Przewodnicząca Komisji dodała, że środki z rezerwy przekazywane są w sytuacji 

zdarzeń losowych. Podała również przykład Kościoła w Leszczu, gdzie  okazało się, że jest  
w gorszym stanie niż zakładano i mieli problem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

powiedział, że nie prowadzą nadzoru merytorycznego nad odnawianymi zabytkami ponieważ 
należy to do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Nadmienił, że w porozumieniu  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odbierają pracę, czyli sprawdzają, czy środki 
zostały przeznaczone na konkretny cel i czy prace zostały wykonane. Podkreślił, że wytyczne 
jak ma być odnowiony zabytek i w jakim zakresie określa Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. 
 
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 
 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukta                   
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. zadania własnego 
gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk 

powiedział, że w ramach projektu uchwały proponuje się udzielenie Gminie Łukta pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
w 2016 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na 
prace ratunkowe spalonego Kościoła pw. św. Antoniego we Florczakach. 

 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy proponowana kwota jest wystarczająca na 

remont Kościoła? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk  

w nawiązaniu do pytania odpowiedział, że to nie jest wystarczająca kwota, ale Samorząd 
Województwa udziela pomocy finansowej adekwatnej do sytuacji ekonomicznej Samorządu 
Województwa. Dodał, że Gmina ubiega się również o środki z innych źródeł.  

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
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 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępopol 
na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia 
niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow   
w Urzędzie Miejskim w Sępopolu 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, p. Anna Jaroszuk powiedziała, że 

projekt uchwały dotyczy przekazania środków na stworzenie stanowiska do promocji idei 
Cittaslow na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gmina Sępopol została przyjęta 
w poczet Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Dodała, że każda z Gmin otrzymuje takie 
wsparcie.  Środki te przeznaczane są głównie na sprzęt wielofunkcyjny i wyposażenie 
niezbędne dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow, żeby móc 
współpracować z tą gminą i prowadzić politykę rozwoju województwa w kierunku produktów 
wizerunkowych, turystycznych. Dodała, że miasta Cittaslow w nowej Strategii Rozwoju 
Turystyki stały się produktem wizerunkowymi i mają szanse na wyróżnienie się spośród 
innych regionów w kraju. 

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał, jaka kwota ma zostać przekazana na zakup sprzętu? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, p. Anna Jaroszuk powiedziała, że 

kwota 10 tys. zł ma zostać przekazana i jest to dotacja jednorazowa. Dodała, że minimum 
jedna osoba musi pracować na stanowisku związanym z siecią Cittaslow. 

 
Przewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda sytuacja z innymi gminami, które 

również należą do sieci Miast Cittaslow? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, p. Anna Jaroszuk odpowiedziała, że 

pozostałe gminy również otrzymały dofinansowania na wyposażenie stanowiska. Dodała, że 
gmina, która przestępuję do Krajowej Sieci Miast Cittaslow otrzymuje takie dofinansowanie. 

 
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy prowadzone są badania wśród miast, które 

należą do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, dotyczące np. liczby turystów? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, p. Anna Jaroszuk w nawiązaniu do 

zadanego pytania powiedziała, że nie ma prowadzonych badań natomiast obserwują ruch 
turystyczny w oparciu o Punkt Informacji Turystycznej i jeżeli taki Punkt znajduje się  
w danym mieście to wówczas można to monitorować. Podkreśliła, że jest to obszar, który 
chcieliby badać za pomocą barometru turystycznego, ale narzędzie to na razie jeszcze nie jest 
tworzone ponieważ Polska Organizacja Turystyczna też pracuje nad takim narzędziem 
obejmującym kraje i chcą poczekać jakie grupy będzie badała Polska Organizacja 
Turystyczna. Podkreśliła, że planują przeprowadzenie, których celem byłoby sprawdzenie 
przebiegu m.in. rewitalizacji miast.  
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 
ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 
głosów nie było. 

 
 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości 
w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 
Gminy Węgorzewo 
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Tomasz Raczkowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  powiedział 
między innymi, że projekt uchwały dotyczy przekazania nieruchomości  w formie darowizny 
przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Węgorzewo. Dodał, że na te 
nieruchomości składają się dwie działki drogowe w Węgorzewie, a także most położony nad 
rzeką Węgorapą. Powodem przekazania tej darowizny jest zrealizowanie inwestycji 
polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo-Banie 
Mazurskie. Dodał, że w wyniku tej inwestycji odcinki dróg wojewódzkich które są 
przekazywane straciły charakter drogi wojewódzkiej i stanowią odcinek drogi, który  
w wyniku budowy nowego odcinka wojewódzkiej przestał pełnić swoją funkcję. Koszty 
postępowania związane z przeniesieniem prawa własności poniesie w całości Gmina 
Węgorzewo. 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
 

 projekt uchwały w sprawie nabycia przez Województwa Warmińsko -
Mazurskie 367 akcji Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A z siedzibą w Olsztynie od 42 mniejszościowych 
akcjonariuszy, 

 
Dyrektor Departamentu Audytu i Certyfikacji, p. Roman Ruciński powiedział, że 

projekt uchwały dotyczy przejęcia 367 akcji od 42 mniejszościowych akcjonariuszy, którzy 
nie wykonują żadnych inicjatyw w procesie zarządzania spółką. Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju Regionalnego posiada 5749 akcji z czego województwo posiada 5382 
akcji, co stanowi 93,63% kapitału Spółki. Wykup akcji od pozostałych akcjonariuszy pozwoli 
na posiadanie 100% kapitału w tej Spółce. 

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał, jaka jest cena jednej akcji? 
 
Dyrektor Departamentu Audytu i Certyfikacji, p. Roman Ruciński odpowiedział, 

że cena jednej akcji wynosi 1 000 zł. Dodał, że wystąpili do wszystkich akcjonariuszy i na 
dzień dzisiejszy 80% akcjonariuszy wyraziło zgodę zbycia.  
 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, kto z tych 42 akcjonariuszy ma najwięcej akcji? 
 
Dyrektor Departamentu Audytu i Certyfikacji, p. Roman Ruciński powiedział, że 

np. Gmina Miejska Mrągowo ma 40 akcji i to jest maksymalna liczba, miasto Olsztyn 30 
akcji, gmina Wiejska Ostróda 10 akcji, Gmina Miejska Ostróda 20 akcji, Gmina Miejska 
Bartoszyce 30 akcji, Gmina Szczytno 20 akcji. 

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała, jaka to będzie wartość ogółem? 
 
Dyrektor Departamentu Audytu i Certyfikacji, p. Roman Ruciński odpowiedział, 

że 367 tys. zł na wykup akcji. 
 
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy wszystkie podmioty zainteresowane są 

zbyciem?  
 

Dyrektor Departamentu Audytu i Certyfikacji, p. Roman Ruciński odpowiedział, 
że wszyscy zainteresowani są zbyciem akcji. Podkreślił, że jeżeli Samorząd Województwa 
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będzie miał ponad 95% akcji to zgodnie z ustawą o spółkach handlowych można przymusić 
resztę.  

 
Skarbnik Województwa odniósł się do omawianego projektu uchwały i dodał, że 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego jest Instytucją Pośredniczącą  
w dystrybucji środków unijnych. Podkreślił, że jest podmiotem bardzo istotnym z punktu 
widzenia rozdysponowania środków. Dodał, że sytuacja finansowa pomimo m.in. 
zaciągnięcia kredytów powinna być dobra, gdyż za obsługę środków unijnych Warmińsko-
Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymuje określone pieniądze  
i wynagrodzenie w bieżącym okresie oprogramowania powinno pokryć spłatę kredytu Spółki, 
który posłużył na uregulowanie korekt i pozwoli tej Spółce funkcjonować na rynku.                                         
 

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 
ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 
głosów nie było. 
 

 projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że długi 
okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową wynika z czasu okresu spłat kredytów 
wcześniej zaciągniętych. Horyzont czasowy takiej prognozy musi odpowiadać czasowi 
ostatniej raty kredytów. Dodał, że zakres proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej jest ściśle związany z wprowadzanymi zmianami do budżetu. 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała 

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
 

 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2016 rok. 

 
  Skarbnik Województwa omówił projekt uchwały i dodał, że ramach proponowanych 

zmian proponuje się m.in. zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku  
z: koniecznością naliczenia kar umownych dla wykonawcy materiałów promocyjnych za 
przekroczenie terminu dostawy materiałów zamówionych w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wystawieniem przez Samorząd 
Województwa not obciążeniowych dla wykonawców usług dotyczących działań 
informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz ze zwrotem środków przez fundację 
Wsparcie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach wydatkowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju. 
Nadmienił, że zwiększa się plan dochodów poprzez przeniesienie do budżetu 2016 roku 
środków niewygasających z roku 2015 niewykorzystanych przez Department Infrastruktury  
i Geodezji, Departament Organizacyjny, Departament Kultury i Edukacji oraz Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Dodał, że większość tych środków zostanie skierowanych do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 
województwo warmińsko-mazurskie”, ale także przeznaczone zostaną na m.in. zakup usług  
i dostaw do budynków przy ul. Emilii Plater 1 i ul. Głowackiego 17, pokrycie kosztów 
postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz usług prawniczych związanych z bieżącą 
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obsługą prawną Urzędu w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego oraz na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych uszkodzonego w pożarze 
kościoła w miejscowości Florczaki. Skarbnik nadmienił, że kolejne z proponowanych zmian 
dotyczą zwiększenia planu dochodów wynikającym ze zwiększenia dofinansowania ze 
środków unijnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i w związku 
z tym ma miejsce zwiększenie się planu wydatków i planuje się wykup 367 akcji spółki 
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz udzielenie 
dotacji celowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 
budowlanej polegającej na dostosowaniu bryły A3 budynku szpitala dla potrzeb 
wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci”.  W planie wydatków proponuje się 
przeniesienie środków między paragrafami w związku z przeznaczeniem na m.in. 
zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką  
w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny”, zakup lokalu wraz z wyposażeniem przy Placu 
Generała J. Bema w Olsztynie oraz wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi administracji 
w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. Dodał również, że w 
załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do 
realizacji w 2016 roku” wprowadza się nowe roczne zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie 
konstrukcji nawierzchni DW 511 na odcinku Lidzbark Warmiński –Górowo Iławeckie”. 
 
 
5. Sprawy różne. 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman przedstawił zakres autopoprawek do: 
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz projektu uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok, które będą rozpatrywane 
przez Zarząd Województwa. Powiedział, że w ramach autopoprawki następuje zwiększenie 
planu dochodów i planu wydatków w związku z m.in.: uzyskaniem przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie od wykonawcy projektu kwoty dochodu wynikającego  
z podpisanej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy oraz Usunięcia Wad i Usterek oraz 
umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą 
Reszel, na podstawie której Gmina udzieli Samorządowi Województwa pomocy finansowej 
 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 
nr 590 w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańskiej i Mazurskiej w Reszlu”.  Dodał, że 
następuje również zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów  
w wyniku ustanowienia służebności gruntowej przez Wojewódzki Szpital Zespolony  
w Elblągu i w związku z tym ma miejsce zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
zwiększenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowywanie budynków szpitala do 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Nadmienił, że zwiększa się plan dochodów 
w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków unijnych  zadań realizowanych 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w związku z tym zwiększa się m.in. plan 
wydatków w związku z koniecznością zakupu sprzętu lotniskowego dla Portu Lotniczego 
Olsztyn-Mazury.  

 
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy lista zakupów jest zamknięta? 
 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że jeżeli chodzi o sprzęt to lista jest zamknięta.   

Natomiast planowane jest powiększenie płyty postojowej, bo zbyt mała płyta powoduje, że 
samoloty obracają się o własnych siłach i mogą zdmuchnąć ścianę terminala, w związku  
z tym planowane jest powiększenie żeby samolot mógł bezpiecznie manewrować o własnych 
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siłach. Podkreślił, że dzięki wejściu tanich przewoźników znacznie poprawia się frekwencja 
pasażerów korzystających z lotniska.  
 

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy do końca roku będą uruchomione nowe 
połączenia? 
  

Skarbnik Województwa odpowiedział, że ma być dodatkowe uruchomione połączenie 
do Londynu na kolejne lotnisko. 
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż głosowanie nad autopoprawkami do 
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz projektu uchwały w sprawie zmian  
w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok odbędzie się przed sesją 
Sejmiku.  
 

Radny Eugeniusz Koch odniósł się do realizacji projektu ścieżek rowerowych i zapytał 
do kogo należy utrzymanie tych ścieżek? 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, p. Anna Jaroszuk w nawiązaniu do 

zadanego pytanie powiedziała między innymi, że jeżeli chodzi o ścieżkę Green Velo to 
ścieżka rowerowa była realizowana przez Departament Infrastruktury i Geodezji,  
a utrzymanie infrastruktury leży po stronie gmin na terenie których prowadzona była 
inwestycja. Podkreśliła, że trwałość projektu  to nie tylko utrzymanie infrastruktury, ale także 
zastosowanie tej infrastruktury, i tutaj chodzi o m.in.  działania promocyjne, które leżą po 
stronie gmin i województwa.  

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy gminy otrzymały środki na utrzymanie ścieżek? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, p. Anna Jaroszuk odpowiedziała, że 

z  Departamentu Turystyki nie otrzymywali środków na promocję ścieżek. 
 
Radny Eugeniusz Koch powiedział, że są odcinki, gdzie jest zielsko, pokrzywy i nie 

ma się kto tym zająć. 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, p. Anna Jaroszuk jeżeli chodzi  

o kontrolę tej infrastruktury i jej dostępności powiedziała, że jest to zadanie gminy na terenie 
której jest ścieżka. Podkreśliła, że województwo finansowało tę inwestycję w dużej części, 
natomiast od gminy wymaga się utrzymania. Dodała, że m.in. na stronie internetowej 
prowadzonej przez województwo świętokrzyskie turyści mogą zgłaszać swoje uwagi. 

 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś korzysta z tych ścieżek? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, p. Anna Jaroszuk odpowiedziała, że 

coraz więcej turystów korzysta ze ścieżek rowerowych ponieważ są bardzo atrakcyjne.  
 
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na drogę prowadzącą przez Wielbark do 

Szyman, dodał, że gdyby droga była lepsza to więcej osób korzystałoby  
z połączenia do Szyman. 

 
Radny Stanisław Bułajewski podkreślił, że właśnie dzięki temu, że powstało lotnisko, 

drogi wokół lotniska będą modernizowane. 
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Skarbnik Województwa powiedział, że aktualnym priorytetem jest poprawa 
komunikacji dojazdu z Olsztyna do Szyman z pominięciem Szczytna, dodał, że trzeba zrobić 
obwodnicę Szczytna ponieważ jest to bardzo opłacalne.  

 
6. Przyjęcie protokołu nr 31 z 21 czerwca 2016 r. oraz protokołu nr 32 z 28 czerwca  
2016 r. 
 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów?  Uwag nie zgłoszono. 
 

Za przyjęciem protokołu nr 31 z dnia 21 czerwca 2016 r. głosowało 5 Członków 
Komisji. Innych głosów nie było. 

 
Za przyjęciem protokołu nr 32 z dnia 28 czerwca 2016 r. głosowało 5 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było. 
 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 sierpnia 2016 roku. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 
 


