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Protokół nr 29/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 25 maja 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 porządek obrad został dostarczony 

Członkom Komisji. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie 
zgłoszono. 
 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 radnych. Innych głosów nie było.  
 
Porządek obrad kształtował się następująco. 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3. Informacja nt. zadań oświatowych realizowanych przez Samorząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Braniewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. zadania 
własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w roku 2016 Powiatowi Mrągowskiemu na "Dofinansowanie 
zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa 
sportowego w Mrągowie", 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-
Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury, 

 projektu uchwały w sprawie wyposażenia Centrum Spotkań "Światowid" 
w Elblągu samorządowej instytucji kultury w nieruchomość, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-
Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 
dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Pasłęk pomocy finansowej, 
 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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5. Sprawy różne. 
6. Przyjęcie protokołu nr 27 z 20 kwietnia 2016 r. oraz protokołu nr 28 z 26 kwietnia 
2016 r. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
3. Informacja nt. zadań oświatowych realizowanych przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska 

korzystając z prezentacji multimedialnej omówiła zadania oświatowe realizowane przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Załącznik nr 3 
 

Radny Stanisław Bułajewski zapytał,  co obejmuje dział 803: Szkolnictwo Wyższe? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska  

w nawiązaniu do pytania radnego odpowiedziała, że zaplanowane 14 tys. zł w dziale 
Szkolnictwo Wyższe przeznaczone jest na 4 stypendia naukowe, które udzielane są dla dwóch 
uczniów szkół gimnazjalnych oraz dla dwóch studentów. 

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała, co obejmuje dział 851: opieka zdrowotna? 
  
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska 

powiedziała, że dział ten obejmuje m.in. zasiłki zdrowotne dla nauczycieli. 
 
Radny Tadeusz Politewicz zapytał, co należy rozumieć przez odszkodowania za 

utracone mienie, które stanowi dochód placówek oświatowych? 
 
Główny Specjalista w Departamencie Kultury i Edukacji, p. Dorota Roman 

powiedziała między innymi, że odszkodowanie za utracone mienie obejmuje np. zniszczone 
książki.  
 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przygotowanie informacji. W związku  
z brakiem pytań zamknęła punkt. 
 
 
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Braniewo 
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. zadania własnego 
gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska 

powiedziała, że w ramach projektu uchwały proponuje się udzielenie Gminie Braniewo 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 r. zadania własnego gminy 
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami tj. na prace ratunkowe (prace 
konserwatorskie, restauratorskie, budowlane) zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego  
w Braniewie, który na początku stycznia 2016 r. został zniszczony przez pożar. Dodała, że 
środki zarezerwowane są w budżecie województwa. Dodała, że Ministerstwo Kultury   
i Dziedzictwa Narodowego również przekazuje środki na ten cel.  
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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 6 Członków Komisji. Innych 
głosów nie było. 
 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w roku 2016 Powiatowi Mrągowskiemu na "Dofinansowanie 
zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa 
sportowego w Mrągowie" 

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała, jaka kwota ma zostać przeznaczona na zakup 

samochodu? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska  

w nawiązaniu do zadanego pytania odpowiedziała, że chodzi o pomoc finansową w kwocie 
30 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Powiatu pod nazwą: 
„Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa 
sportowego w Mrągowie”. Dodała, że Komisja Kultury i Edukacji odwiedziła Szkołę  
w Mrągowie i wnioskowała o przyznanie dofinansowania na zakup samochodu.  

 
Przewodnicząca Komisji dodała, że Dyrekcja Szkoły oraz Komisja Kultury i Edukacji 

wnioskowała o przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 100 tys. zł. 
 
Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że gdyby mieli większe środki  

w rezerwie ogólnej to nie byłoby problemu natomiast tegoroczna rezerwa ogólna  
w porównaniu ze środkami z lat wcześniejszych jest mniejsza. Dodał, że wielkość tej rezerwy 
jest ograniczona i gdyby zabezpieczono kwotę wnioskowaną przez Komisję na 
dofinansowanie zakupu samochodu to wówczas do końca roku nie byłoby więcej środków  
w rezerwie.   
 

Przewodnicząca Komisji dodała, że Komisja Kultury i Edukacji pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 

Ponieważ nie było więcej 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. 

 
Radny Stanisław Bułajewski powiedział między innymi, że Komisja Kultury  

i Edukacji mogła zapoznać się z funkcjonowaniem Szkoły. Podkreślił, że Szkoła ta rozsławia 
nie tylko Mrągowo, ale również cały region.  

 
 projekt uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-

Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska 
powiedziała między innymi, że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia Związkowi 
Gmin pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie 
kultury dotyczących między innymi: organizacji koncertów muzyki kameralnej dawnych  
i współczesnych kompozytorów w zabytkowych obiektach Warmii i Mazur.  
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Radny Stanisław Bułajewski zapytał, w jakich miejscowościach będą miały miejsce 

koncerty? 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska 

powiedziała między innymi, że pomoc finansowa w wysokości 20 tys. zł zostanie 
przeznaczona na 5 koncertów, które odbędą się w Działdowie, Kolnie, Mikołajkach, 
Stawigudzie i Węgorzewie. 

 
Ponieważ nie było więcej 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 sprawie wyposażenia Centrum Spotkań "Światowid"  
w Elblągu samorządowej instytucji kultury w nieruchomość 
 

Pracownik Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig omawiając 
powyższy projekt uchwały powiedział między innymi, że chodzi o wyposażenie 
samorządowej instytucji kultury - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu  
w prawo własności do lokalu użytkowego, składającego się z kilku pomieszczeń.  
 

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 0 głosów przeciw.  

 
 projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 
dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

 
Janusz Wiśniewski Pracownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego 

powiedział między innymi, że proponowane wsparcie w ramach projektu uchwały ma 
zabezpieczenie w budżecie Województwa na rok 2016 i dotyczy udzielenia gminom 
województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 
dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla gminy Iława  
z przeznaczeniem dla OSP Rudzienice oraz dla gminy Sępopol z przeznaczeniem dla OSP 
Lipica.  Dodał, że środki te przeznaczone są w związku z konkursem przeprowadzonym przez 
„Gazetę Olsztyńską” i Okręgowy Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie pod 
nazwą „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna”. Dodał, że „Gazeta Olsztyńska” 
finansowała nagrody dla najbardziej popularnej Ochotniczej Straży Pożarnej 
 w powiatach natomiast Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej i Marszałek Województwa 
finansował nagrody dla najbardziej popularnej Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie.  

 
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. 
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Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zapytała, jak wygląda sytuacja przy 
włamaniu do siedziby Straży Pożarnej? Czy, jeżeli są duże szkody, to taka Straż może liczyć 
na jakąś pomoc? 
 
 

Pracownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Janusz 
Wiśniewski powiedział między innymi, że w tym roku pozostała niewielka ilość środków 
finansowych, ale w sytuacjach trudnych należy pisać i  będzie to analizowane. 
 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Pasłęk pomocy finansowej 
 
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Joanna 

Karpowicz powiedziała między innymi, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Gminie 
Pasłęk pomocy finansowej w wysokości 18 tys. zł z przeznaczeniem na zadania własne 
Gminy Pasłęk związane z usuwaniem uszkodzeń budynku wielorodzinnego położonego  
w miejscowości Półko, który w wyniku pożaru w dniu 31 marca 2016 r. uległ zniszczeniu.  

 
Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy pomoc finansowa ze strony Samorządu 

Województwa nie może być większa? 
 
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Joanna 

Karpowicz powiedziała, że udzielona pomoc finansowa jest na miarę możliwości Samorządu 
Województwa.  

 
Ponieważ nie było więcej 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. 
 

Skarbnik Województwa w nawiązaniu do powyższego projektu uchwały dodał, że 
większa kwota nie może zostać udzielona ponieważ jest to budynek nie będący w zasobach 
gminy i środki te przeznaczyć można tylko, jako pomoc indywidualną dla każdego  
z tych mieszkańców. 
 

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Joanna 
Karpowicz powiedziała między innymi, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej można  
w wyniku zdarzenia losowego udzielić pomocy w formie bezzwrotnego zasiłku celowego. 
Dodała, że w tej sytuacji będzie wydana decyzja administracyjna przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej na zakup materiałów. Nadmieniła, że po podjęciu przez Sejmik Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego stosownej uchwały o udzielenie pomocy finansowej Gminie Pasłęk, 
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawrze z Gminą Pasłęk umowę o udzielenie 
pomocy finansowej.  
 

 projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że 
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje cały okres spłaty najdłuższego kredytu, jaki 
zaciągnął Samorząd Województwa. Nadmienił, że zgodnie z ustawą Wieloletnia Prognoza 
Finansowa ma takie horyzonty, jak przedstawia się spłata najdłuższego kredytu. Podkreślił, że 
zakres proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest ściśle związany  
z wprowadzanymi  zmianami  do budżetu. 
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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 6 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 zmian proponuje 
się m.in. w planie dochodów na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego 
przeniesienie środków w związku z dotacjami otrzymanymi z gmin i powiatów  
z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach 
projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. 
W planie wydatków na wniosek m.in. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Rolnictwa  zaproponowano przeniesienie środków z przeznaczeniem na promocję 
produktów i potraw podczas Targów Chłopskich. Dodał, że w ramach zmian zaproponowano 
rozdysponowanie rezerwy ogólnej na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do 
odbudowy zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Nadmienił, ze 
środki z rezerwy ogólnej planuje się przeznaczyć m.in. do planu finansowego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń w związku z koniecznością zatrudnienia jednej osoby do realizacji zadań  
w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

 
 
Radny Eugeniusz Koch zapytał czy zmieniło się coś w kwestii finansowania przez 

Rząd Programu „Rodzina 500 plus”? 
 
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Joanna 

Karpowicz powiedziała między innymi, że realizacją tego zadania zajmuje się Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej. Dodała, że zgodnie  z ustawą o świadczeniach rodzinnych  
i przepisach Parlamentu Europejskiego koordynują  świadczenia rodzinne w ramach 
wyjazdów osób z terenu województwa do pracy za granicą. Nadmieniła, że nowa ustawa 
 o świadczeniach wychowawczych wprowadziła zapisy, które są w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych uznając, że świadczenie wychowawcze zgodnie m.in. z definicją Komisji 
Europejskiej i przepisami unijnymi jest również świadczeniem rodzinnym. W związku z 
powyższym to zadanie zostało również dopisane dla Samorządu Województwa do realizacji. 
Podkreśliła, że w nowych przepisach ani przejściowych, które były od marca do kwietnia, nie 
zostały zapisane środki dla Samorządu Województwa. Dodała, że jest to zadanie administracji 
rządowej zleconej dla Samorządu Województwa  i w związku z tym było wiele wystąpień 
Pana Marszałka ponieważ należało zatrudnić dodatkowe osoby do rozpatrywania wniosków. 
Wystąpiono do Wojewody o zwiększenie środków. Wojewoda odpowiedział w imieniu 
swoim i Pani Minister, że w budżecie  nie ma  zagwarantowanych środków. Dodała, że 
Marszałek Województwa był na spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy  i Polityki 
Społecznej, gdzie poruszany był ten problem, ale nie ma konkretnych ustaleń. Dodała 
również, ze Marszałek wystosował apel do Parlamentarzystów z prośbą o interpelację  
w Sejmie w tej sprawie. Dodał, że ośmiu Parlamentarzystów w  tym m.in.  Posłowie, p. Jacek 
Protas, p. Zbigniew Babalski, p. Jerzy Wilk, p. Mirosław Pampuch, p. Jerzy Gosiewski  
i p. Senator Elżbieta Orzechowska odpowiedziało na apel, który wystosował Marszałek  
i zgłosiło interpelację w tej sprawie.  Powiedziała między innymi, że jest dużo pracy 
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ponieważ prowadzona jest między innymi korespondencja z wszystkimi krajami Unii 
Europejskiej, gdzie Polacy wyjeżdżają pracy. Podkreśliła, że korespondencja ta jest 
utrudniona. Dodała, że nie wystarczy sprawdzenie, czy wniosek został dobrze wypełniony 
należy ustalić między innymi: kraj pierwszeństwa, czy to Polska, czy kraj za granicą, 
porównać świadczenia wypłacone za granicą, jeżeli są niższe, a krajem pierwszeństwa jest np. 
Polska, to wówczas naliczany jest dodatek dyferencyjny i wypłaca się różnicę.  

 
Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że jeżeli chodzi o pieniądze, które 

należą się z tytułu zlecenia zadań rządowych to nie ma obawy i administracja rządowa 
rozliczy się z Samorządem Województwa.   

 
Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Joanna 

Karpowicz powiedziała między innymi, że problem dotyczy również innych województw. 
 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk powiedział między innymi, że w prasie 

ukazał się artykuł poruszający tę kwestię i podany został przykład województwa 
małopolskiego, gdzie w tej chwili po orientacyjnych przeliczeniach będzie ok. 12 tys. osób 
kandydujących do wypłaty i Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wydawanie 
pieniędzy na ten cel przez Marszałka.  
 

Ponieważ nie było więcej 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. 
 
 
5. Sprawy różne. 
 

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman przedstawił zakres autopoprawek do: 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2016-2039 oraz zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok, 
które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa. Powiedział, że w związku  
z pojawieniem się środków wynikających ze zwiększenia dofinansowania ze środków 
unijnych zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
zaproponowano przeznaczyć je na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 roku  
w Banku Polska Kasa Opieki S.A oraz części kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Powiedział między innymi, że pojawia się problem jeżeli chodzi o 
uruchomienie środków spłacających kredyty ponieważ naruszone zostaną wtedy wskaźniki 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodał, że nielogiczne jest, że poprawiając swoją sytuację 
finansową poprzez redukcję zadłużenia jednocześnie narusza się ustawę o finansach 
publicznych, która tak ustawia wskaźniki, że nie można spłacić więcej, jeżeli nie zostało 
podane. Dodał, że Marszałek skierował pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej 
sprawie.  Nadmienił, że twórcy Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewidzieli takiej 
sytuacji, która pozwalałaby w ciągu roku na skokową spłatę dużego zadłużenia.   

Skarbnik Województwa dodał również, że w ramach autopoprawki do projektu uchwały 
proponuje się między innymi zwiększenie planu dochodów i planu wydatków  
z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby Rolnictwa  
w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz Żuławskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.  
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Radny Eugeniusz Koch zapytał, jakie sankcje są za naruszenie dyscypliny finansowej? 
 
Skarbnik  Województwa w nawiązaniu do pytania radnego powiedział między innymi, 

że problem ten został zgłoszony do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podkreślił, że 
naruszenie wskaźników stanowi naruszenie dyscypliny finansowej.   
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż głosowanie nad autopoprawkami do 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2016-2039 oraz zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok  
odbędzie się przed sesją Sejmiku.  
 
 
6. Przyjęcie protokołu nr 27 z 20 kwietnia 2016 r. oraz protokołu nr 28 z 26 kwietnia 
2016 r. 
Przewodnicząca zapytała, o uwagi do przesłanego projektu protokołu.  Uwag nie zgłoszono. 
 

Za przyjęciem protokołu nr 27 z dnia 20 kwietnia 2016 r. głosowało 6 Członków 
Komisji. Innych głosów nie było. 

 
Za przyjęciem protokołu nr 28 z dnia 26 kwietnia 2016 r. głosowało 6 Członków 

Komisji. Innych głosów nie było. 
 

 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 maja 2016 roku. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


