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Protokół nr 32/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 28 czerwca 2016 r.  
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Grażyna Licznerska 

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 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 zmian w budżecie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r. 

4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Grażyna Licznerska 

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 
21 czerwca 2016 r. wprowadzono dodatkowe zmiany, w ramach których proponuje się m.in. 
dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami polegających na zmniejszeniu środków  
z dotacji celowej, a zwiększeniu wpływów z tytułu wystawienia noty obciążeniowej dla 
Wykonawcy realizującego usługę dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 
Dodał, że w ramach autopoprawki proponuje się również przeniesienie środków pomiędzy 
paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla nowo utworzonego zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa wraz 
kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego 
zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie – Etap 1: Opracowanie 
dokumentacji technicznej”. Dodał, że na II etap realizacji również będą przewidziane środki. 
W planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela  
w Elblągu proponuje się dokonanie przeniesień środków pomiędzy paragrafami w związku ze 
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zmianą dofinansowania edukacyjnych projektów ekologicznych, a tym samym koniecznością 
dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. Nadmienił, że w załączniku do uchwały 
pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora Finansów 
Publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku” na 
wniosek Departamentu Kultury i Edukacji proponuje się zmianę nazwy zadania z „Gmina 
Miasta Braniewo – realizacja zadań w zakresie Kultury” na „Gmina Braniewo-realizacja 
zadań w zakresie kultury”. 
 
 

 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, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani 
Grażyna Licznerska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 4 
Członków Komisji. 1 osoba wstrzymała się od głosu. 0 głosów przeciw.  
 

Radny Krzysztof Żochowski zapytał skąd wynikają cotygodniowe zmiany? Zapytał, 
czy nie można tego uporządkować?  
 

Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że wprowadzone zmiany są 
związane z wnioskami, które wpływają do Zarządu, a przyczyny są różne. Ma to związek 
między innymi z uruchamianiem nowych źródeł finansowania zadań i to wymaga zmian  
w zapisach. 
 

Radny Krzysztof Żochowski powiedział, że rozumie ten fakt i dodał, że posiedzenie 
Komisji jest raz w miesiącu i wszystko opiniowane jest na posiedzeniu, zapytał dlaczego 
dodatkowo przez tydzień pojawiają się nowe zmiany? 
 

Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że zgodnie z uchwałą Sejmiku 
 o procedowaniu budżetu, projekt zmian musi być wnoszony wcześniej, na trzy tygodnie 
przed odbyciem posiedzenia.  
 

Radny Krzysztof  Żochowski podziękował za wyjaśnienie. 
 
 

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

 
 

Ponieważ nie było uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani 
Grażyna Licznerska poddała ww. autopoprawkę pod głosowanie. 

Za pozytywnym przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 4 
Członków Komisji. 1 osoba wstrzymała się od głosu. 0 głosów przeciw.  
 
4. Sprawy różne. 
 

Nie wniesiono. 
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5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Komisji p. Grażyna Licznerska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 czerwca 2016 roku. 
 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
             Grażyna Licznerska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


