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Protokół nr 30/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 31 maja 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  
Skarbnika Województwa. 

            Załącznik Nr 1,2 
 
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 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 oraz do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie 
Województwa, które zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 
25 maja 2016 r. wprowadzono dodatkowo zmiany, które dotyczą oferty, która wpłynęła do 
Zarządu Województwa w sprawie możliwości nabycia lokalu biurowego po likwidowanej 
fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”. Dodał, że lokal 
ten jest o powierzchni ponad 200 m2. Podkreślił, że wszystko jest kompletnie wyposażone  
i niepotrzebny jest remont. Dodał również, że lokal położony jest w budynku przy Placu 
Bema 3 w Olsztynie zajmowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju 
Regionalnego. Nadmienił, że wstępna wycena to 850 tys. zł, podkreślił jednak,  że ostatecznie  
zadecyduje wycena nieruchomości zlecona przez Samorząd Województwa. Nadmienił, że 
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego jest prawie w całości własnością 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podkreślił, że stan techniczny  
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i użytkowy lokalu pozwala na szybkie zagospodarowanie go przez jednostkę Urzędu 
Marszałkowskiego na około 20 stanowisk pracy. 

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała, o jaką Fundację chodzi? 
 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że chodzi o fundację „Wspierania i Promocji 

Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, gdzie fundatorami są cztery instytucje: Marszałek 
Województwa, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prezydent Miasta 
Olsztyna i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego.  

  
Radny Krzysztof Żochowski zapytał, jaki jest koszt nabycia nieruchomości? 
 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że wstępna wycena to 850 tys. zł. Ostateczną 

kwotę pokaże wycena nieruchomości zlecona przez Samorząd Województwa. Dodał, że tyle 
zaplanowali w budżecie po, to żeby nie czekać do kolejnej sesji. 

 
Radny Krzysztof Żochowski zapytał, czy inni Fundatorzy nie są zainteresowani i czy 

będzie określona wartość rynkowa tego obiektu? 
 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że nie są zainteresowani. Dodał, że wartość 

rynkowa będzie określona i zostanie nabyty po wycenie, jaką zleci Samorząd Województwa.  
 
 

 projekt uchwały w sprawie 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 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 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 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. 
 

Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że w wyniku zmiany rozliczeń 
 i związanym z tym wkładem własnym Samorządu Województwa otrzymano dużą pulę 
środków w postaci zwrotów.  Część środków posłuży do redukcji kredytu, a pozostała cześć 
musiałaby czekać do końca roku ponieważ nie ma możliwość uruchomienia kolejnej spłaty.  
W związku z czym zaplanowano nabycie tego lokalu z tych  środków.   
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5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 31 maja 2016 roku. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


