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Protokół nr 25/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 16 marca 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. 

            Załącznik Nr 1,2 
 

 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poinformowała, że wpłynęły 
dodatkowe projekty uchwał: projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark 
Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań 
w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury, projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie  
w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości  
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu, projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań Muzeum 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki 
w Ogródku oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ełk pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury 
realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury, które zostały umieszczone w porządku obrad, 
który Członkowie Komisji otrzymali.  

 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie 

zgłoszono. 
 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 radnych. Innych głosów nie było.  
 
Porządek obrad po głosowaniu kształtował się następująco. 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-
Mazurskie na rzecz Gminy Miejskiej Mrągowo, 

 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania 
mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2015, 

 projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Partnerom 
projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo 
warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013 środków trwałych w budowie, 
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 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 
Gminy Miejskiej Ostróda związanych z międzynarodową wymianą dzieci i 
młodzieży, z przeznaczeniem na dofinasowanie części kosztów 
organizacyjnych wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Miejskiej 
Ostróda w Osterode am Harz w roku 2016, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lidzbark 
Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński związanych  
z organizacją polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wyjazdu młodzieży  
z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim do Albert-Trautmann-Schule 
Oberschule w Werlte w dn. 07-12.05.2016 r. 

 projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Miejskiej Lubawa na dofinansowanie w zakresie promocji Miasta Lubawy 
podczas Festiwalu Miast Cittaslow, 

 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. 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. 
działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.  

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie 
kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi 
Orzyskiej w Orzyszu.  

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań 
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem 
– Muzeum Michała Kajki w Ogródku.  

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ełk pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań  
w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury. 

4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu nr 23 z 17 lutego 2016 r. oraz protokołu nr 24 z 23 lutego 2016 r. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-
Mazurskie na rzecz Gminy Miejskiej Mrągowo 

 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Władysław Łukaszuk 

powiedział między innymi, że chodzi o odcinek drogi wojewódzkiej nr 591, który w związku 
z oddaniem do użytkowania obwodnicy miasta Mrągowo stracił dotychczasowe znaczenie.  
W związku z powyższym został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej, a zaliczony został  
do kategorii dróg gminnych. 
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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 rozpatrzenia złożonego przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania 
mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2015 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 

między innymi, że Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiemu sprawozdania za rok ubiegły w terminie do 31 
marca każdego roku. Nadmienił, że sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego za rok 2015 zostało przekazane radnym. 

 
Radny Stanisław Bułajewski zapytał ile mienia zostało sprzedanego w 2015 roku? 
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 

odpowiedział, że w 2015 roku nie odnotowano sprzedaży mienia. 
 
Skarbnik Województwa zwrócił uwagę, że sprzedaż jest planowana systematycznie, 

sprzedaje się w sytuacji, gdy są bardzo korzystne ceny.  
 
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 nieodpłatnego przekazania Partnerom projektu 
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-
mazurskie" PO RPW 2007-2013 środków trwałych w budowie 
 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 
między innymi, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego będący Beneficjentem 
odpowiada  za całość wdrażania projektu, w tym za proces sprawnej realizacji zadań po 
stronie partnerów Projektu. Dodał, że przekazanie środków trwałych w budowie Partnerom 
projektu konieczne jest z uwagi na konieczność rozliczenia poniesionych wydatków  
w Projekcie.  Podkreślił, że w związku z tym, iż dokumentacja projektowa wraz z nadzorem 
inwestycji została opłacona w całości przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego, 
zachodzi konieczność przekazania Partnerom projektu środków przyczyniających się do 
zwiększenia wartości środków trwałych wytworzonych w ramach Projektu po stronie każdego 
Partnera. 

 
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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 projekt uchwały  w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 
Gminy Miejskiej Ostróda związanych z międzynarodową wymianą dzieci  
i młodzieży, z przeznaczeniem na dofinasowanie części kosztów 
organizacyjnych wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Miejskiej 
Ostróda w Osterode am Harz w roku 2016 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. Aneta 

Brzyska powiedziała między innymi, że proponują udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Ostróda związanych  
z międzynarodową wymianą dzieci i młodzieży. Dodała, że udzielenie wsparcia finansowego 
na organizację wypoczynku letniego dzieci w Osterode am Harz, umożliwi dzieciom  
o niskim statusie materialnym, pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, na udział w koloniach poza granicami kraju.  

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała jaką kwota ma zostać przeznaczona na 

dofinansowanie kosztów organizacyjnych wypoczynku letniego i ile dzieci ma skorzystać  
z tej formy wypoczynku? 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. Aneta 
Brzyska w nawiązaniu do zadanego pytania powiedziała między innymi, że koszty 
organizacji wypoczynku letniego dzieci w Osterode am Harz w roku 2016 szacowane są na 
poziomie ok. 10 200 zł. Dodała, że Department Współpracy Międzynarodowej proponuje 
wsparcie finansowe w łącznej, nieprzekraczalnej kwocie 6500 zł brutto i obejmie 
siedemnaścioro dzieci z ubogich ostródzkich rodzin. 
 

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych 
głosów nie było. 

 
 projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lidzbark 

Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński związanych  
z organizacją polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wyjazdu młodzieży  
z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim do Albert-Trautmann-Schule 
Oberschule w Werlte w dn. 07-12.05.2016 r. 

 
Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. Aneta 

Brzyska powiedziała między innymi, że koszty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży  
w dniach 07-12.05. 2016 r. szacowane są na poziomie ok. 10 000 zł.  Dodała, że Department 
Współpracy Międzynarodowej proponuje wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński związanych 
z organizacją polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w kwocie 4 000 zł brutto 
z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wyjazdu młodzieży 
z Gimnazjum  nr 2 w Lidzbarku Warmińskim do Albert-Trautmann-Schule Oberschule  
w Werlte w dn. 07-12.05.2016 r. Pozostałe koszty mają zostać pokryte ze środków własnych 
uczestników partnerskiej wymiany młodzieży, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
oraz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. 
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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 Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Miejskiej Lubawa na dofinansowanie w zakresie promocji Miasta Lubawy 
podczas Festiwalu Miast Cittaslow, 
 

Dyrektor Departamentu Turystki, p. Dorota Zalewska-Bomba powiedziała między 
innymi, że Festiwale Miast Cittaslow odbywają się na Warmii i Mazurach od 2010 roku. 
Poinformowała również, że Burmistrz Lubawy wystąpił z wnioskiem o wsparcie finansowe 
na organizację Festiwalu Miast Cittaslow kwotą 40 000 zł. Nadmieniła, że do udziału  
w Festiwalu Cittaslow zaproszeni zostaną goście reprezentujący miasteczka Cittaslow oraz 
goście zagraniczni. Powiedziała między innymi, że proponuje się udzielenie Gminie Miejskiej 
Lubawa pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie o którą wnioskował 
Burmistrz Lubawy na dofinansowanie w zakresie promocji miasta podczas Festiwalu Miast 
Cittaslow. Dodała, że kwota została zabezpieczona w budżecie Departamentu Turystki.  

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała o szczegóły dotyczące organizacji Festiwalu 

Miast Cittaslow. 
 
Dyrektor Departamentu Turystki, p. Dorota Zalewska-Bomba powiedziała między 

innymi, że w programie tego wydarzenia planowane jest: posiedzenie Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow, konferencja, organizacja stoisk promocyjnych miast członkowskich, scena 
muzyczna Cittaslow, koncerty, konkursy, zabawy dla dzieci itp., planowana jest również 
wycieczka dla m.in. gości zagranicznych, która będzie pokazywała uroki okolic Lubawy. 
Podkreśliła, że jest to ogromna promocja miasta. Dodała, że jeżeli chodzi o ideę Cittaslow 
największym problemem jest rozpoznawalność tej idei wśród mieszkańców tych miast 
Cittaslow. Dodała, że najważniejsze jest żeby skierować tę  ideę do mieszkańców.  

 
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy goście, którzy przyjeżdżają na ten festiwal 

sami muszą pokryć koszty pobytu? 
 
Dyrektor Departamentu Turystki, p. Dorota Zalewska-Bomba powiedziała między 

innymi, że to już są bardzo szczegółowe pytania. Burmistrz Lubawy zwracając się z prośbą  
o dofinansowanie powiedział, że jest w stanie przy udziale sponsorów zorganizować Festiwal. 
Jeżeli chodzi o gości, noclegi, wyżywienie, część przyznanej kwoty na pewno pokryje koszty. 
Dodała, że po realizacji zadania poproszą o informację, jaka część przez miasto została 
sfinansowana. 

 
Radny Stanisław Bułajewski zasygnalizował, że zwróciła się do niego organizacja 

pozarządowa, gdzie na terenie trzech miast naszego województwa będzie organizować 
mistrzostwa Polski w Kolarstwie.  Dodał, że podmioty wystąpiły o wsparcie finansowe. 
Podkreślił, że to jest ogromna impreza, która będzie miała wpływ na promocję regionu. 

 
Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że jeżeli chodzi o planowanie 

dużych imprez sportowych itp., to takie imprezy powinny być zgłaszane  w trakcie założeń 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039, 

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 
jest ściśle powiązana z budżetem na rok 2016. 

 
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 zwiększenie planów dochodów w związku z realizacją nowych projektów „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze 
wschodnim wylotem drogi 604” oraz „Rozbudowa drogi nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg”. 
Proponuje się również włączenie do planów wydatków środków pozostałych z rozliczenia 
wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, które  
w roku bieżącym proponuje się wykorzystać na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkim 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Nadmienił, że proponuje się również 
rozdysponowanie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na organizację 
konferencji w zakresie promocji zdrowia. Skarbnik Województwa dodał również, że  
w ramach proponowanych zmian proponuje się przeniesienie środków z zadania 
„Dokumentacje techniczne” na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: 

 „Remont nawierzchni wraz z chodnikami odcinka drogi wojewódzkiej nr 531 
(część ul. Warmińskiej – od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. 
Warszawską, łączenie ze skrzyżowaniami) w Łukcie, 

 „Wzmocnienie skarpy wraz z budową chodnika przy drodze wojewódzkeij nr 
596 w m. Kabiny“, 

 „Rozbudowa DW 538 w miejscowości Podlasek w zakresie chodnika i dwóch 
zatok autobusowych“. 

 
Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman nadmienił, że pozostałe zaproponowane 

zmiany dotyczą korekty wcześniej przyjętych w planach finansowych środków i polegają na 
przeniesieniach między paragrafami.  

Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy znajdą się w budżecie województwa środki 
finansowe na Centrum Rehabilitacji dla osób z upośledzeniem umysłowym w Biskupcu? 
Zapytała Skarbnika, czy ma jakieś informacje na ten temat? Dodała, że jest to organizacja 
pozarządowa. Podkreśliła, że brakuje środków na dalszą budowę tego centrum. Dodała, że  
w tej sprawie miało odbyć się spotkanie z Panem Marszałkiem. 
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Skarbnik Województwa powiedział, że nie posiada żadnej informacji w tej sprawie. 

Dodał, że udzielenie dużego wsparcia finansowego jest dla Samorządu Województwa bardzo 
trudne. Powiedział między innymi o sytuacji finansowej Samorządu Województwa. 

 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk powiedział, że przedstawiciele tego 

Stowarzyszenia chcą się spotkać z Przewodniczącym Sejmiku, ale w tej chwili jest to 
niemożliwe ponieważ Przewodniczący przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

 
Skarbnik Województwa powiedział między innymi o problemach związanych  

z rozliczeniem projektów unijnych oraz problemach sieci szerokopasmowej z którą związany 
jest problem kosztów ponoszonych za zajęcia pasa drogowego. Nadmienił, że jest nadzieja, iż 
w przypadku zmiany przepisów stawka za zajęcie pasa drogowego zostanie zmniejszona np.  
z 200 zł do 20 zł. Kolejny problem związany jest z rozliczeniem tej inwestycji. 

 
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 Miastu Lidzbark Warmiński pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań  
w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury,                             
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 
między innymi, że planuje się udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu 
Lidzbark Warmiński z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku działań w zakresie 
kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.  Dodał, że pomoc ze strony Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie dotyczyła współorganizacji XXXVII 
Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.  

 
Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy środki finansowe zabezpieczone są  

w budżecie? 
 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski w nawiązaniu 

do pytania radnego odpowiedział, że środki na pomoc finansową zabezpieczone są  
w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2016. 

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała jaką kwota ma zostać przekazana? 
 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział, że 

pomoc finansowa wynosi trzydzieści tysięcy złotych.  
 
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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 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie 
kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości  
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu  
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 
między innymi, że pomoc finansowa ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego będzie dotyczyła czterech projektów: Pradzieje Ziemi Orzyskiej, Polacy  
i Rosjanie internowani w Orzyszu w 1920 r., Noc Muzeów oraz Orzyski Quiz Historyczny. 
Łączna kwota wsparcia finansowego wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych. 

 
Radna Grażyna Licznerska zapytała na co będzie przeznaczona kwota 

dofinansowania? 
 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski w nawiązaniu 

do zadanego pytania powiedział, że planowane jest m.in. wykonanie makiety osady 
nawodnej, organizacja widowiska plenerowego, wystawy czasowej i pikniku historycznego,  
a także wydanie publikacji i materiałów edukacyjnych.  

 
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. 
 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań 
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz  
z oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku.  

 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 

między innymi, że pomoc finansowa ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w 2016 r. pozwoli Muzeum dalej się rozwijać i przygotowywać ciekawą ofertę 
zarówno dla odwiedzających turystów, jak i mieszkańców Warmii i Mazur. 

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał jaka kwota ma zostać przekazana? 
 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski w nawiązaniu 

do zadanego pytania powiedział, że planuje się udzielenie pomocy finansowej w kwocie 
pięćdziesięciu tysięcy złotych.  

 
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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 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ełk pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań  
w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury. 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 
między innymi, że wsparcie finansowe ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego wpłynie na wzbogacenie oferty kulturalnej, podniesienie potencjału i jakości 
instytucji Kultury, zespołów ludowych i grup artystycznych działających w Ełckim Centrum 
Kultury, a także przyczyni się do promocji regionu w kraju i za granicą.  Dodał, że planuje się 
udzielenie pomocy finansowej w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych.  
 

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. 
 

Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska odniosła się do planu pracy 
Komisji na rok 2016. Zaproponowała wprowadzenie tematu dotyczącego oświaty i informacji 
o zabytkach. Nadmieniła, że niepokoi ją sytuacja zabytków. Dodała, że małe środki 
przyznawane są na ten cel. Zapytała, czy jest szansa na dodatkowe środki finansowe? 
 

Radny Stanisław Bułajewski powiedział między innymi, że więcej środków 
finansowanych powinno być przeznaczanych na zabytki. 

 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 

między innymi, że z uchwały wynika to, iż raz do roku organizowany jest konkurs jeśli 
chodzi o ochronę zabytków. Dodał, że należałoby zmienić uchwałę żeby ogłosić drugi nabór. 
Poinformował, że pierwsze umowy w sprawie przyznanego dofinansowania będą 
podpisywane na przełomie maja/czerwca. Jeśli druga turę zostałaby ogłoszona miesiąc przed 
to, trzeba liczyć miesiąc, półtora miesiąca na rozstrzygnięcie, miesiąc na przyjęcie uchwały, 
więc terminowo nie będzie szans na wykorzystanie przyznanej dotacji.  

 
Szef  Kancelarii Sejmiku powiedział między innymi, że warto byłoby wnioskować do 

następnego budżetu na rok 2017, żeby zwiększyć środki na zabytki. Zwrócił uwagę, że szereg 
środków przyznawanych przez Samorząd Województwa w ramach różnego rodzaju 
konkursów jest przyznawana przez Zarząd Województwa, natomiast jedyne środki, jakie 
przyznawane są uchwałą Sejmiku to dofinansowanie na ochronę zabytków. Nadmienił, że 
trzeba się przyjrzeć projektowi budżetu na rok 2017.  

 
Skarbnik Województwa podkreślił, że sytuacja finansowa województwa jest bardzo 

trudna. Powiedział, że muszą zostać zrealizowane m.in. inwestycje, które nie były planowane, 
a mianowicie dojście do obwodnicy Olsztyna, do której muszą być odpowiednio 
przygotowane drogi wojewódzkie.   

  
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk zaproponował, aby po uwzględnieniu 

proponowanych zmian,  plan pracy Komisji został przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji. 
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Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy Sejmik, Zarząd Województwa nie może się 
zwrócić się do Generalnego Konserwatora Zabytków o wsparcie finansowe zabytków na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego?  

 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 

między innymi, że środki z Ministerstwa najczęściej zabezpieczają wkład własny. Dodał, że 
odrębną pulą dysponuje Generalny Konserwator Zabytków, na którą Samorząd Województwa 
nie ma wpływu.   

 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk powiedział między innymi, że pisma  

z Ministerstwa w sprawie przyznanych dotacji  na zabytki przysyłane są do Kancelarii 
Sejmiku. Dodał, że tych dotacji przyznawanych jest bardzo wiele.  

 
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. 
Powiedział między innymi, że w ramach autopoprawek proponuje się między innymi 
rozdysponowanie części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego zaplanowanej w budżecie na 2016 rok z przeznaczeniem na dotacje celowe na 
dostosowanie budynków do wymogów przepisów przeciwpożarowych w następujących 
zakładach opieki zdrowotnej: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym w Olsztynie, Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim, 
Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz Wojewódzkim Zespole Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Olsztynie. Nadmienił, że w załączniku do budżetu pn. Zadania 
inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” proponuje się 
wprowadzenie następujących nowych zadań rocznych: „Projekty realizowane w ramach RPO 
WiM 2007-2013 – wydatki porealizacyjne” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na 
odcinku Działdowo-Iłowo Osada – budowa peronów przystankowych”. Powiedział między 
innymi, że zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem do budżetu środków z tytułu 
refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach zakończonych projektów 
własnych (zwiększone dofinansowanie) współfinansowanych z RPO WiM 2007-2013  
z przeznaczeniem na ewentualne pokrycie raty kredytu wraz z odsetkami. Nadmienił, że  
w związku z pojawieniem się środków wynikających z rozliczenia kwoty długu oraz rat 
kredytów pozostałych do spłaty a także rzeczywistego wykonania dochodów i wydatków  
w 2015 roku proponuje się przeznaczyć je na wcześniejszą spłatę części kredytu 
zaciągniętego w 2013 roku.  
 

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.  
 

Radny Eugeniusz Koch podziękował między innymi za informację dotyczącą drogi 
drogi wojewódzkiej nr 591 (Giżycko-Kętrzyn). Dodał, że ma pełną informację o stanie tej 
drogi. Podkreślił, że samorząd giżycki i kętrzyński przeznaczyli środki finansowe na 
realizację  tej inwestycji drogowej. W związku z pojawieniem się informacji w gazecie, 
zapytał, jak wygląda sytuacja związana z realizacją projektów? Zapytał, czy prawdą jest, że 
część projektów nie zostanie zrealizowanych w województwie, m.in. odcinek drogi nr 16  
z Mrągowa do Ełku, czy też droga nr 51 przebiegająca przez Dobre Miasto? 
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Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Władysław Łukaszuk 

powiedział między innymi, że może odnieść się jedynie do kwestii  dróg wojewódzkich. 
Podkreślił, że nie ma żadnych zmian jeżeli chodzi o zakres realizacji projektów na drogach 
wojewódzkich. Nadmienił, że nie ma informacji, jeżeli chodzi o stan realizacji dróg 
krajowych. 

 
5. Przyjęcie protokołu nr 23 z 17 lutego 2016 r. oraz protokołu nr 24 z 23 lutego 2016 r. 
 

Za przyjęciem protokołu nr 23 z dnia 17 lutego 2016 głosowało 6 Członków Komisji. 
Innych głosów nie było. 

 
Za przyjęciem protokołu nr 24 z dnia 23 lutego 2016 r. głosowało  6 Członków Komisji. 

Innych głosów nie było. 
 

 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16 marca 2016 roku. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


