
 
Protokół nr 42/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 28 grudnia 2016 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 autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039, 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wydatków budżetu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r. 

 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 
sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na 
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

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. 
 

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 2016-2039, do projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie 



Województwa, które zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 
21 grudnia 2016 r. wprowadzono dodatkową propozycję dotyczącą zwiększenia dochodów  
i wydatków z związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia 
dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na 
sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta na 
obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 
 

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

 
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 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 2016 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

 
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 6 

Członków Komisji. Innych głosów nie było.  
 

 zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2016 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 6 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było.  
 
 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 
sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na 
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał ile wynosi stawka opłat za zajęcie pasa drogowego? 

 
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski 

poinformował, że stawka opłat będzie wynosić 18 zł. Omówił, jak wygląda sytuacja  
w województwie. 
 

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



Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 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 28 grudnia 2016 
roku. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
           Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 
 


