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Protokół nr 24/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 23 lutego 2016 r.  
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając 

quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów witając Członków Komisji oraz  
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

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

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

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji, 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 omówionych 
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 na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16 lutego 2016 r. wprowadzono dodatkowe zmiany.  
 

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

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że 

autopoprawki zaproponowane do projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 są ściśle powiązane z autopoprawkami do 
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projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian  
w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r. 

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

ww.  projekt uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
 

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

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że w ramach 

autopoprawek proponuje się przeniesienie środków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla 
gmin w związku z realizacją porozumień w sprawie przejęcia przez te gminy niektórych 
zadań zarządcy dróg wojewódzkich takich, jak m.in. : utrzymanie zieleni oraz czystości 
chodników, jezdni zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań o ruchu okrężnym na drogach 
wojewódzkich. Nadmienił, że w związku z tym, że szpitale nie mogą promować swoich 
usług, środki przeznaczone na ten cel proponuje się przeznaczyć na obsługę długu oraz na 
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w związku  
z potrzebą wsparcia działań promocyjnych prowadzonych przez Teatr im. S. Jaracza. 

 
Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji 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 p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 lutego 2016 roku. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


