
Protokół Nr 1/2018 

z posiedzenia  

Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 

z 17 grudnia 2018 r. 

 

Początek posiedzenia: 11:00  

Miejsce: Siedziba Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 

1, sala 433 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył Przewodniczący Komisji, Pan Stanisław 

Gorczyca, witając wszystkich zaproszonych gości oraz członków Komisji.   

 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

• Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

2019 rok. 

• Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039. 

• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegatów do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto  jednogłośnie. 
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3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

• Projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

2019 rok.  

• Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039. 

O zreferowanie projektów uchwał poproszony został Pan Marek Bauman, Skarbnik 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Komisji, Pan Stanisław Gorczyca 

zasugerował, aby skarbnik zreferował od razu dwa projekty uchwał dotyczące finansów, z czym 

zgodzili się pozostali członkowie komisji. Pan Skarbnik referując przedstawił m.in.: dochody 

budżetu województwa w tym dochody bieżące oraz dochody majątkowe, wydatki budżetu 

województwa, w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 oraz podał 

informacje dotyczące deficytu budżetu województwa. Skarbnik, Pan Marek Bauman 

przedstawił również informację na temat środków finansowych związanych z zarzadzaniem 

kryzysowym oraz bezpieczeństwem publicznym. Pan Marek Bauman poinformował także 

członków Komisji, iż wszystkie dokumenty finansowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Regionalna Izbę Obrachunkową. 

 Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Gorczyca podziękował Skarbnikowi za 

zreferowanie tematu i otworzył dyskusje na ten temat. Pytanie zadał Pan Edward Adamczyk – 

w jakim stopniu zabezpieczone są potrzeby jednostek kultury w 2019 roku, a także o różnicę w 

nadwyżce operacyjnej. Pan Przewodniczący Stanisław Gorczyca poprosił o najpierw 

zadawanie pytań a potem o odpowiedz Pana Skarbnika. Pan wicemarszałek Miron Sycz, zapytał 

o zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego przez jednostki kultury. Pan Jacek 

Pawlik zapytał o środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz o zadłużenie województwa 

warmińsko-mazurskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Skarbnik, Pan Marek Bauman, 

odpowiedział, iż jeśli chodzi o nadwyżkę to różnica wynika ze środków wolnych. Odnosząc się 

do pytania o Ochotnicze Straże Pożarne to środki przeznaczone są na wsparcie w postaci 

pokrycia wkładu własnego. Wnioski opiniowane są m.in. przez Komisję Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Jeśli chodzi ośrodki na pokrycie wkładu 

własnego przez jednostki kultury to takie środki są zabezpieczone. Skarbnik nadmienił także, 

iż jednostki kultury mogą także ubiegać się o środki unijne na dogodnych warunkach. 

Po krótkiej dyskusji i braku pytań Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie nad 

zaopiniowaniem uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 

rok. 

Głosowanie: 4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się. Komisja uchwałę zaopiniowała pozytywnie. 
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Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2019-2039. 

Głosowanie: 4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się. Komisja uchwałę zaopiniowała pozytywnie. 

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegatów 

do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zostało 

przesunięte na następne posiedzenie. Pan Wiktor Leyk poinformował, iż Komisja powinna 

zebrać się przed sesją sejmiku w celu zaopiniowania uchwały. Członkowie Komisji byli zgodni 

co do zwołania Komisji przed sesją. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na rok 2019. O zreferowanie tematu poproszony został Pan Wiktor Marek Leyk, 

Szef Kancelarii Sejmiku. Pan Wiktor Marek Leyk przedstawił informacje na temat Planu Pracy 

Sejmiku na 2019 rok omawiając terminy i tematy wiodące na sesję. 

Głosowanie: 6 głosów za. Komisja uchwałę zaopiniowała pozytywnie. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji, Pan Stanisław Gorczyca przeszedł do wyboru 

wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego oraz poinformował, iż komisja 

musi wybrać członków komisji konkursowej. Pan wicemarszałek Miron Sycz zgłosił Pana 

Edwarda Adamczyka, przedstawiając jego osobę i zasługi. Pan Edward Adamczyk wyraził 

zgodę.  

Głosowanie: 3 głosy za. 3 głosy wstrzymujące. Komisja wybrała wiceprzewodniczącego 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Do komisji konkursowej - Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta, Pan Miron Sycz 

zgłosił Pana Grzegorza Prokopa - Pan Grzegorz Prokop wyraził zgodę. 

 Głosowanie: 5 głosów za, 1 wstrzymujący. Komisja wybrała przedstawiciela do komisji 

konkursowej. 

Do komisji konkursowej - Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w 

województwie warmińsko-mazurskim, Pan Miron Sycz zgłosił Panią Teresę Astramowicz 

Leyk - Pani Teresa Atsramowicz-Leyk wyraziła pisemna zgodę. 

Głosowanie: 6 głosów za. . Komisja wybrała przedstawiciela do komisji konkursowej. 
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Do komisji konkursowej - Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko- 

mazurskiego, w tym wolontariatu, Pan Miron Sycz zgłosił Pana Stanisława Gorczycę. Pan 

Stanisław Gorczyca wyraził zgodę. 

Głosowanie: 5 głosów za, 1 wstrzymujący. . Komisja wybrała przedstawiciela do 

komisji konkursowej. 

 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poprosił o przesyłanie propozycji do planu 

pracy komisji. Poruszył również temat komisji wyjazdowych, które są cennym źródłem wiedzy 

i na pewno zostaną uwzględnione w planie pracy komisji. Przewodniczący Stanisław Gorczyca 

poinformował , iż najbliższa Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbędzie się 28 grudnia 2018 roku, o szczegółach członkowie komisji zostaną 

poinformowaniu mailowo. Pan Przewodniczący Stanisław Gorczyca życzył również wszystkim 

obecnym na Komisji Zdrowych i Pogodnych Świąt. 

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gorczyca zakończył posiedzenie komisji (godz.12:07).

                                                                                        

                                                                                Przewodniczący Komisji 

          

                                                                                     Stanisław Gorczyca 

Protokół sporządził: Maciej Zasada 


