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Protokół nr 37/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 19 października 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. Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. 
4. Informacja o działaniach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

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

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

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Wydminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. zadania 
gminy z zakresu wznoszenia pomników, 

 projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/315/15 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  
w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ełckiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. remontu 
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ełku, 

 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. 
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6. Sprawy różne. 
7. Przyjęcie protokołu nr 35 z 21 września 2016 r. oraz protokołu nr 36 z 27 września 
2016 r. 
8. Zakończenie posiedzenia. 
 

3. Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. 
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik korzystając  

z prezentacji multimedialnej omówił funkcjonowanie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury  
oraz przedstawił m.in. informację na temat liczby obsługujących pasażerów oraz strukturę 
przychodów Spółki na którą składa się działalność lotniskowa i działalność pozalotniskowa. 
Nadmienił, że w skład działalności lotniskowej wchodzą m.in. przychody z działalności 
lotniskowej tj. opłaty za lądowanie, opłaty za pasażera odlatującego, opłata za postój statku 
powietrznego, przychody z działalności pozostałej tj. opłaty za odladzanie statków 
powietrznych, prowizja od sprzedaży paliw, czy tez przychody ze szkoleń. Natomiast do  
działalności pozalotniskowej zalicza się przychody z wynajmu powierzchni terminala, 
powierzchni reklamowej w terminalu, usługi parkingowe, czy też przychody z wynajmu 
pozostałych powierzchni i innych materiałów. 
 

Załącznik nr 3 
 

 
Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy na lotnisku są jakieś wolnocłowe sklepy? 
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 

odpowiedział, że są takie sklepy.  
 
Radny Eugeniusz Koch  powiedział, że w prezentacji zabrakło istotnych informacji na 

temat osiągniętych wskaźników oraz informacji, czy Samorząd nie musi zwracać środków do 
Unii Europejskiej. Zapytał, ile środków jest przeznaczanych na lotnisko i poprosił  
o przygotowanie np. na sesję wyliczenia ile pieniędzy dopłacanych jest na jednego pasażera 
na lotnisku, ile na jednego pasażera autobusowego i pasażera kolejowego? 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 

odpowiedział, że nie grozi zwrot środków unijnych ponieważ osiągnięto zamierzony 
wskaźnik. Nadmienił, że Samorząd utrzymuje lotnisko w kategoriach dokapitalizowania  
i pieniędzy nie można liczyć jako dopłatę do pasażera, tylko jako inwestycję. Do każdego 
pasażera dopłacane jest 1 euro i to jest liczone w ten sposób, że linia lotnicza płaci 7 euro. 
Linia lotnicza za to, że wystartowała, że miała obsługę płaci 6 euro dla lotniska, natomiast 
sama o 1 euro bierze więcej. Różnica jest na poziomie 1 euro i to jest od jednego pasażera. Im 
więcej pasażerów przewozi tym wyższą dopłatę uzyskuje. Przy innych przewoźnikach takich 
jak jak Sprint Air, czy Adria nie było takiej umowy.  Oni inaczej przeliczali swoją dopłatę, 
którą uiszczał dla nich Port Lotniczy. Nie było dopłacane do pasażera tylko liczone od 
kosztów, które te przewoźnik ponosił. Podkreślił, że nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż bez 
względu, czy on wiózł 10 pasażerów, czy 30 to taka samą dopłatę musiał dostać. Dyrektor 
podkreślił, że w pierwszym roku działalności nie można dokładnych danych przedstawić. 

 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

powiedział między innymi, że żadna z budowanych dróg, inwestycji ekonomicznie się nie 
broni i nie byłoby żadnej np. obwodnicy.  
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Radny Krzysztof Żochowski powiedział między innymi, że zgadza się z tym, co 
powiedział radny Eugeniusz Koch. Zdaniem radnego w prezentacji brakuje analizy 
ekonomicznej.  

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 

odpowiedział, że nie ma jeszcze roku bilansowego i dlatego brakuje m.in. szczegółowych 
danych. Powiedział, że np. Zielona Góra obsługuje rocznie ok. 14 tys. pasażerów, która 
funkcjonuje ok. 10 lat, a Port Lotniczy Olsztyn-Mazury przeskoczył już Zieloną Górę. Dodał, 
że na początkowym etapie jest dużo rzeczy do zrobienia. 

 
Radny Stanisław Bułajewski w nawiązaniu do poprzednich wypowiedzi powiedział, 

że nikt nie kwestionuje funkcjonowania lotniska, bo są same plusy nawet przy minusowej 
kwestii finansowej, gdyż ma ono wpływ na rozwój regionu.   

 
Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska powiedziała, że remont drogi na 

odcinku Nidzica-Wielbark przyczyniłby się do zwiększenia liczby pasażerów.  
 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że dochody 

od paru lat nie rosną i konsekwencją pojawienia się wydatków lotniskowych jest uszczuplenie 
wydatków w innych zadaniach własnych. Zdaniem Skarbnika, Samorząd Województwa 
powinien podzielić się z innymi samorządami kosztami utrzymania lotniska. Podkreślił, że 
jest to przedsięwzięcie regionalne. Nadmienił, że lotnisko w Modlinie, które zostało niedawno 
wybudowane jest w stanie samo się utrzymać natomiast inne lotniska  muszą być wspierane 
przez dotacje, dokapitalizowanie spółek.  Wspomniał o zagrożeniach związanych  
z finansowaniem lotniska.  

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 

m.in., że do kosztów utrzymania lotniska wlicza się m.in. obligacje, akcje, czy też środki 
przeznaczone na promocję regionu województwa warmińsko-mazurskiego. Wspomniał 
również o planowanych inwestycjach na które przygotowana jest już dokumentacja.   

 
Radny Krzysztof Żochowski podkreślił, że lotnisko wpływa na rozwój jedynie części 

regionu, nie całego regionu województwa warmińsko-mazurskiego. Na np. Elbląg, Braniewo 
w ogóle nie ma wpływu, gdyż jest bliżej do lotniska w Gdańsku. Zdaniem radnego słuszna 
jest koncepcja, żeby gminy, które najbardziej z tego korzystają podjęły takie rozmowy. 

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy były prowadzone rozmowy np.  

z Prezydentem Olsztyna? 
 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że takie rozmowy będą dopiero 

przeprowadzane.  
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział, 

że pisma były kierowane, ale nie do wszystkich samorządów, gdyż czekano, aż lotnisko 
zostanie wybudowane. Nadmienił, że trwa pięcioletni okres trwałości projektu  i struktury 
własnościowej teraz nie można zmienić, ale  nie ma przeszkody, żeby samorządy dołożyły się 
do promocji, którą mogłyby wykorzystać również w swoich materiałach. Nadmienił, że 
Skarbnik dodaje również obligacje w ramach kosztów finansowania  lotniska, które były 
kosztem ponoszenia wkładu własnego do lotniska przez obligacje i były wkładem własnym 
do lotniska. 
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Skarbnik Województwa w nawiązaniu do wypowiedzi powiedział, że wkład własny 
należy spłacić. Podkreślił, że Lotnisko i Sieć Szerokopasmowa to inwestycje bardzo 
kosztowne.   
 

Radny Eugeniusz Koch powiedział, że w związku z tym, że nie można spodziewać się 
większych przychodów to należy popatrzeć na koszty. Zdaniem radnego należy się przyjrzeć 
takiej sytuacji, że kolej i autobusy będą musiały podzielić się środkami z lotniskiem. 

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że należy poszukać źródła, które pomogłoby 

przy finansowaniu lotniska. 
 

         Skarbnik Województwa zaproponował, aby do tej dyskusji wrócić w momencie 
uchwalania budżetu na przyszły rok. 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział, 

że w przyszłym roku zakładane jest podwojenie liczby pasażerów lotniska. 
 
Skarbnik Województwa powiedział, że nie podważa sensu istnienia lotniska, ale 

budżet jest jeden i musi posłużyć realizacji wszystkich zadań ustawowych.  
 
Radny Eugeniusz Koch powiedział, że zrealizowano projekt Sieci Szerokopasmowej 

natomiast samorządy nie chcą z tego korzystać i powstał Port Lotniczy Olsztyn-Mazury,  
a samorządy nie chcą dopłacać. 

 
Radny Krzysztof Żochowski powiedział, że lotnisko ma wpływ na rozwój regionu,  

a sieć szerokopasmowa niestety nie przynosi zysków.  
 
Radny Tadeusz Politewicz podkreślił, że były prowadzone rozmowy w sprawie 

ujednolicenia i obniżenia stawek w całym kraju, ale nie przyniosły żadnych rezultatów.  
 
Zastępca Dyrektora Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska powiedziała między 

innymi, że w związku z tym, że Kontrakt Terytorialny został przyjęty przez Rząd , w kulturze 
nastąpi wzrost kosztów inwestycyjnych w 2017 roku.  Nadmieniła, że wśród zakończonych 
inwestycji np. w Olsztynie, czy Lidzbarku Warmińskim zauważalne jest zwiększenie 
przychodów, natomiast nie jest to działalność dochodowa. 

 
4. Informacja o działaniach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na rzecz poprawy  
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 
korzystając z prezentacji multimedialnej omówił działania Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Olsztynie na rzecz poprawy bezpieczeństwa.  

 
Radny Krzysztof Żochowski zapytał, czy powstała świecąca ścieżka rowerowa pod 

Lidzbarkiem Warmińskim została wykonana ze specjalnego kruszywa oraz, czy rowerzyści 
korzystają z tej ścieżki? Nadmienił, że w gm. Braniewo zrobiona jest ścieżka i rowerzyści nie 
mogą po niej jeździć, bo jest źle zrobiona.  
 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 
odpowiedział, że jest to specjalne kruszywo, które działa na takiej zasadzie, że gromadzi 
światło. Dodał, ze rowerzyści korzystają z tej ścieżki.  
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Radny Eugeniusz Koch zapytał, jaki jest wiek uczestników wypadków oraz osób 
powodujących wypadki? 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

odpowiedział, że są grupy osób do 24 lat, natomiast jeśli chodzi o pieszych to osoby starsze. 
Podkreślił, że dużo wypadków ma miejsce poza terenem zabudowanym.  

 
Skarbnik Województwa zapytał, czy odniesiono dynamikę wzrostu ilości wypadków 

do ilości wzrostu uczestników ruchu drogowego?  
 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

odpowiedział, że prowadzone są takie statystyki i ruch nie rośnie szybciej. Nie ma pomiędzy 
tym korelacji.  

 
Radny Eugeniusz Koch podkreślił, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne i nie można 

oszczędzać pieniędzy na bezpieczeństwie. Podkreślił, że problem jest z  drzewami, pieszymi  
i szybkością. Zdaniem radnego jeśli chodzi o drzewa to sprawa jest nie do rozwiązania,  
w odniesieniu do pieszego to coraz więcej buduje się ścieżek. Zwrócił uwagę na prędkość, 
gdzie zwęża się drogę, co ma tamować ruch. Dodał, że ilość wypadków nie zmalała przez 
takie zwężenie. Zaproponował, aby zastosować „model olsztyński” i wzdłuż jedni ustawić 
pachołki tramwajowe, których nie można przekraczać.  

 
Radny Krzysztof Żochowski zapytał o wypadki związane z przekroczeniem prędkości 

i jak to wygląda w kontekście rodzaju dróg, autostrad, dróg ekspresowych? 
 
 Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

odpowiedział, że najbezpieczniejszą drogą jest autostrada, gdzie nie ma możliwości, aby 
samochód osobowy przejechał na drugą stronę jezdni. Dodał, że przebudowano drogi 
natomiast nie otrzymali zgody na wycinkę drzew, a tam, gdzie wprowadzono ograniczenia 
prędkości kierowcy tego nie przestrzegają. Nadmienił, że program „Przyjazna droga” oparli 
na eksperymencie, żeby testować kierowców i w Polsce to nie działa. Dodał, że są przypadki, 
że kierowcy  jeżdżą „pod prąd”,  a w niektórych krajach  kilometry dróg są tak zrobione i nikt 
nie łamie przepisów.  

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż mogłyby być robione badania wnętrza 

starych drzew. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski  

powiedział, że mają wyszkolonych fachowców, ale niestety otrzymują negatywne odpowiedzi 
ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  
 
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 
 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości 
w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 
Gminy Miłakowo 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 
powiedział, że wyrażono zgodę na przekazanie w formie darowizny przez Województwo 
Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Miłakowo prawa własności nieruchomości gruntowej, 
położonej w powiecie ostródzkim. Nadmienił, że koszty postępowania, związane  
z przeniesieniem prawa własności nieruchomości poniesie Gmina Miłakowo. 
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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. 
 

 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości 
w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz 
Gminy Mrągowo 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski 

powiedział, że wyrażono zgodę na przekazanie w formie darowizny przez Województwo 
Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Mrągowo prawa własności nieruchomości gruntowej, 
położonej w powiecie mrągowskim. Nadmienił, że koszty postępowania, związane  
z przeniesieniem prawa własności nieruchomości poniesie Gmina Mrągowo. Nieruchomość ta 
stanowi fragment gruntu w obrębie skrzyżowania ulic M. Kopernika i przemysłowej  
w Miłakowie, służący jako dojazd do pobliskich budynków oraz część chodnika.  
 

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 udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Wydminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. zadania 
gminy z zakresu wznoszenia pomników 

 
Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, p. Joanna Glezman 

powiedziała, że zaproponowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej  
w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 r. zadania gminy z zakresu 
wznoszenia pomników tj. na budowę pomnika pod nazwą Pantenon Niezłomnych Żołnierzy 
Wyklętych – etap pierwszy we wsi Orłowo gmina Wydminy. Dodała, że w maju br. Wójt 
Gminy Wydminy zwrócił się z pismem do Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego o włączenie się do realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa Panteonu.  
Z uwagi na wysoki koszt Gmina rozpoczęła starania o dodatkowe środki finansowe ze źródeł 
zewnętrznych, publicznych i prywatnych. 

 
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 zmieniającej Uchwałę Nr XIII/315/15 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  
w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska 
powiedziała, że Powiat Ostródzki zwrócił się do Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z prośbą o zwiększenie przyznanej dotacji celowej na prowadzenie w 2016 r. 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej o środki w wysokości 5 525 zł. Środki te mają zostać 
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przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem odprawy emerytalno-rentowej 
pracownikowi Biblioteki.  
 

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 udzielenia Powiatowi Ełckiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. remontu 
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ełku 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska 
powiedziała, że pomoc finansowa w łącznej kwocie 30 tys.zł ma zostać przeznaczona na 
dofinansowanie remontu w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ełku. Dodała, iż  
w związku z przeprowadzeniem kompleksowej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku, w skład którego wchodzi Powiatowa Biblioteka 
Pedagogiczna w Ełku, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Olsztynie nakazał doprowadzić do właściwego stanu technicznego ściany, sufit, podłogę  
i stolarkę okienną w wypożyczalni i Bibliotece Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ełku.  

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

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji. 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 0 głosów przeciw. 
 

 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 powiedział między innymi, że w ramach proponowanych 

zmian planowane jest zmniejszenie planu dochodów w związku z informacjami  
z Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departamentu Europejskiego Funduszu 
Społecznego o mniejszym zapotrzebowaniu na środki z budżetu państwa przeznaczone na 
realizację zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zmniejsza się plan wydatków ze środków 
pochodzących z budżetu państwa na dotacje celowe dla beneficjentów w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich. Dodał, że w planie wydatków przenosi się 
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środki z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Klubu Aktywnego Dyrektora oraz 
cyklu szkoleń dla nauczycieli. 

 
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 przedstawił zakres autopoprawek do: 
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd 
Województwa. Powiedział, że w ramach autopoprawki proponuje się między innymi 
zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z: umową zawartą między 
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą Nidzica, na podstawie której 
Gmina ta przekaże Samorządowi Województwa dotację celową na realizację zadania 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica 
wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”, 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 zatrzymaniem przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie środków od firmy realizującej wykonawstwo w celu 
zabezpieczenia należytego wykonania umów. Nadmienił, że w związku z decyzją Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na: zakup respiratora reanimacyjno-
transportowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, zakup sprzętu 
medycznego dla oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Olsztynie, zakup sprzętu medycznego dla: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Dodał, że 
w planie dochodów na wniosek m.in. Departamentu Turystyki  dokonuje się przeniesień 
między paragrafami. W planie wydatków na wniosek m.in. Departamentu Kultury i Edukacji, 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Departamentu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień między 
paragrafami. Dodał również, że w załączniku do uchwały pn. Zakupy inwestycyjne (roczne i 
wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Olsztynie dokonuje się zmian oraz przeniesień środków między zadaniami inwestycyjnymi 
realizowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.  

 
6. Przyjęcie protokołu nr 35 z 21 września 2016 r. oraz protokołu nr 36 z 27 września  
2016 r. 
 

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

Za przyjęciem protokołu nr 35 z dnia 21 września 2016 r. głosowało 4 Członków 
Komisji. Innych głosów nie było. 

 
Za przyjęciem protokołu nr 36 z dnia 27 września 2016 r. głosowało 4 Członków 

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 października 2016 roku. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 


