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Protokół nr 35/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 21 września 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 Członkowie Komisji otrzymali porządek 

posiedzenia. 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. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bartoszyce pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na polepszenie warunków 
przejezdności trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu „Trasy 
rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" na 
odcinku od miejscowości Maszewy do miejscowości Glitajny, 

 projektu uchwały w sprawie udzielania Miastu Bartoszyce pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na budowę łącznika ścieżki rowerowej 
Green Velo na terenie Parku Miejskiego w Bartoszycach, 

 projektu uchwały sprawie udzielenia Gminie Szczytno pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na wspieranie procesów planowania 
przestrzennego w gminie, 

 projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2016 r., 
informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 r. jednostek 
dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim, 

 projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego  
i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego za 2016 r., 

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

4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu nr 33 z 24 sierpnia 2016 r. oraz protokołu nr 34 z 30 sierpnia 
2016 r. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 
 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bartoszyce pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na polepszenie warunków 
przejezdności trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu „Trasy 
rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" na 
odcinku od miejscowości Maszewy do miejscowości Glitajny 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 

między innymi, że zaprojektowano i wykonano trasę rowerową, ale ze względu na  warunki 
terenowe, które tam są m.in.: piaszczyste drogi, pola rolników, stwierdzono, że należy zrobić 
tam instalację odwadniającą, gdyż przy projektowaniu tego nie uwzględniono. Nadmienił, że 
konieczne jest poprawienie nawierzchni wspólnie z gminą Bartoszyce. Dodał, że pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej wynosi 10 tys. zł i zostanie przeznaczona na polepszenie 
warunków przejezdności trasy rowerowej. Nadmienił, że środki finansowe na realizację 
zadania zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r.   

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy przed budową ścieżki rowerowej nie planuje 

się instalacji odwadniającej? 
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 

odpowiedział, że planuje się, ale projekt ten zaplanowało Ministerstwo Rozwoju i pewne 
rzeczy zostały narzucone. Dodał, że wcześniej nie było środków przeznaczonych na instalację 
odwadniającą, a teraz jest to bardzo potrzebne. 

 
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 udzielania Miastu Bartoszyce pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na budowę łącznika ścieżki rowerowej 
Green Velo na terenie Parku Miejskiego w Bartoszycach 
 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik omawiając 
projekt uchwały powiedział między innymi, że w Bartoszycach jest Park Miejski i  tzw. Park 
„Elżbiety”. Nadmienił, że przez Park „Elżbiety” trasa została wykonana zgodnie z projektem, 
następnie Miasto Bartoszyce miało dokumentację na wykonanie ścieżki rowerowej w Parku 
Miejskim  i chcieli wejść w projekt Green Velo. Dodał, że w dokumentacji tej było nie tylko 
wybudowanie ścieżki rowerowej, ale również oświetlenie, ławeczki, kwiaty itp. Podkreślił, że 
Samorząd Województwa nie mógł udzielić wsparcia finansowego ponieważ większość 
środków byłaby niekwalifikowana. Burmistrz miał dokumentację, ale nie miał środków na 
realizację projektu. Dodał, że Burmistrz wprowadził korektę do projektu i wystąpił do 
Samorządu Województwa o wsparcie finansowe w celu pokrycia części drogowej. Dodał, że 
zaproponowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 120 tys. zł z przeznaczeniem na 
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dofinansowanie w 2016 r. budowy łącznika ścieżki rowerowej Green Velo na terenie Parku 
Miejskiego w Bartoszycach. 

 
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 sprawie udzielenia Gminie Szczytno pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na wspieranie procesów planowania 
przestrzennego w gminie 
 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 
między innymi, że pomoc finansowa udzielona Gminie Szczytno ma zostać przeznaczona na 
wspieranie procesów planowania przestrzennego w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów okołolotniskowych w Szymanach. Podkreślił, że Gmina Szczytno nie jest 
zainteresowana żeby taki plan uchwalać ponieważ tereny okołolotniskowe należą do 
Samorządu Województwa. Nadmienił, że część  tych terenów uzyskana została w taki sposób, 
że Minister Skarbu za pośrednictwem Wojewody przekazywał w drodze darowizny tereny na 
lotnisko. Podkreślił, że działania te przyczynią się do przyśpieszenia prac planistycznych, 
które będą miały wpływ na rozwój województwa. Dyrektor dodał, że do powyższego projektu 
uchwały jest przygotowywana autopoprawka, która musi zostać zaakceptowana przez Zarząd, 
a następnie przez Sejmik.  Dodał, że autopoprawka związana jest z tym, że w uchwale nie 
może być zapisu dotyczącego przekazywania środków z budżetu przyszłorocznego ponieważ 
nie został on jeszcze zaakceptowany.  

 
Radny Krzysztof Żochowski zapytał, na co mają zostać przeznaczone te tereny i  czy 

wyznaczone są kierunki działań? 
 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik w nawiązaniu 
do zadanego pytania odpowiedział, że na terenach prowadzona ma być m.in. działalność 
turystyczna, czy też usługi okołolotniskowe. Nadmienił, że przemysł nie będzie lokowany.      
 

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 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2016 r., 
informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 r. jednostek 
dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim 

 
Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że po uwzględnieniu zmian plan 

dochodów na  dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi 49, 9  %. Dodał, że udziały w CIT wykonano 
na poziomie około 47 %, a udziały w PIT wykonano na poziomie 46, 3%. Nadmienił, że 
subwencja ogólna w tym oświatowa, regionalna i wyrównawcza została wykonana w 52,7%. 
Podkreślił, że plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku został wykonany  
i osiągnął 37,1 % planu rocznego. Dodał również, że wykonanie inwestycji drogowych 
ukształtowało się na poziomie 50,5%, gdyż większość wydatków zostanie zrealizowana w II 
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półroczu 2016 r. Podkreślił, że w II półroczu bieżącego roku rozpoczęte zostaną  dwie 
inwestycje drogowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-
2020. Dodał, że I półrocze jest słabsze ponieważ przeprowadzane są przetargi. W pierwszym 
półroczu dokonano spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 roku oraz części kredytu z 2014 
roku. Nadmienił, że bieżący rok charakteryzuje się dużymi obciążeniami za zajęcia pasa 
drogowego. Dodał również, że w I półroczu zwiększono wydatki lotniskowe, które wynikają 
z obiektywnych uwarunkowań inwestycyjnych, czy też związane są z wymaganiami tanich 
przewoźników. 

 
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 wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego  
i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego za 2016 r. 

 
Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że kryterium cenowe brane było 

pod uwagę i wybrano firmę POL-TAX, ponieważ wykonawca zaoferował najniższą cenę.                              
 
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, 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 i wydatków w związku  
z porozumieniem zawartym pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  
w Olsztynie, a Zespołem Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich w Jerzwałdzie, na podstawie którego Regionalna Dyrekcja przekaże Zespołowi 
Parków środki z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację zwierząt chronionych w Ośrodku 
Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie. 
Nadmienił, że na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje 
się przeniesień między paragrafami w związku z realizacją dodatkowych zadań takich, jak 
organizacja konferencji dotyczącej żywności oraz Forum Odnowy Wsi.  
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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. 
 
5. Sprawy różne. 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że autopoprawka do 
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz autopoprawka do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok zostanie 
omówiona na posiedzeniu Komisji w dniu 27 września 2016 r. 
 

 
6. Przyjęcie protokołu nr 33 z 24 sierpnia 2016 r. oraz protokołu nr 34 z 30 sierpnia  
2016 r. 
 

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

Za przyjęciem protokołu nr 33 z dnia 24 sierpnia 2016 r. głosowało 4 Członków 
Komisji. 1 osoba wstrzymała się od głosu. 0 głosów przeciw. 

 
Za przyjęciem protokołu nr 34 z dnia 30 sierpnia 2016 r. głosowało 4 Członków 

Komisji. 1 osoba wstrzymała się od głosu. 0 głosów przeciw. 
 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 

zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 września 2016 roku. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 


