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Protokół nr 27/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 20 kwietnia 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  
przybyłych gości. 

            Załącznik Nr 1,2 
 

 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

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

zgłoszono. 
 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 radnych. Innych głosów nie było.  
 
Porządek obrad po głosowaniu kształtował się następująco. 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Informacja nt. „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie 
Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2018”. 
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

 projektu uchwały w sprawie udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  
z siedzibą  w Olsztynie, 

 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 
przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, na 
część gruntu o powierzchni 60 m2, z działki oznaczonej numerem 4  
w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 25 m. Olsztyn, dla której w VI 
Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzona 
jest księga wieczysta KW Nr OL1O/00060373/6, 

 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania 
darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Gronowo 
Elbląskie, oznaczonej jako działki nr 30/13 i 30/15 o łącznej powierzchni 
0,1993 ha, przekazanej na własność Gminy Gronowo Elbląskie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur  
i Powiśla” w 2016 roku, 
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 projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-
Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 
dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

 projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/315/15 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  
w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań 
Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie, 

 projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Elbląg pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań  
w zakresie Kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury, 

 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. 

5. Sprawy różne. 
6. Przyjęcie protokołu nr 25 z 16 marca 2016 r. oraz protokołu nr 26 z 22 marca 
2016 r. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
3. Informacja nt. „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-
Mazurskim na lata 2016-2018”. 
 

Dyrektor Departamentu Sportu p. Waldemar Buszan  przedstawił projekt uchwały 
dotyczący uchwalenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-
Mazurskim na lata  2016 - 2018. Powiedział między innymi, że otrzymali z Ministerstwa 
nowe wytyczne i nowe środki finansowe. Dodał, że wysokość dofinansowania 
poszczególnych inwestycji określona jest zgodnie z zasadami Programu Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury Sportowej z 20 stycznia 2016 roku zatwierdzonego przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki.  Projekt obejmuje dofinansowanie 30 inwestycji sportowych, z których 14 
stanowi inwestycje kontynuowane, natomiast 16 jest nowych. Podkreślił, że w tym roku dużo 
inwestycji jest jednorocznych i inwestorom należy przyznać środki żeby wykonali zadanie  
w bieżącym roku. Poinformował również, iż wpłynęło pismo od Prezydenta Olsztyna  
z prośbą o zamianę dwóch inwestycji, jedna przeszłaby na listę rezerwową, a ta z listy 
rezerwowej przeszłaby do realizacji.   

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał o limit środków przyznanych na rok 2016. Dodał, że  

w latach ubiegłych kwota była większa. 
 

Dyrektor Departamentu Sportu, p. Waldemar Buszan w nawiązaniu do pytania 
radnego powiedział,  że limit środków, który przyznawany jest każdego roku ustala  Minister 
Sportu i Turystyki. Nadmienił, że Ministerstwo przyjęło teraz taką zasadę, że gminy 
bezpośrednio do nich mogą zgłaszać projekty. Podkreślił, że część gmin województwa 
warmińsko-mazurskiego składa wnioski w ten sposób.  
 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy Kętrzyn składał jakieś wnioski do Ministerstwa? 
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Dyrektor Departamentu Sportu, p. Waldemar Buszan odpowiedział, że Kętrzyn 
jako Starostwo realizuje jeden remont, a miasto Kętrzyn dwie inwestycje. Nadmienił, że jest 
to jest duża inwestycja i zasugerowano żeby rozbić ją na dwa etapy zwiększając szansę na 
realizację. Dodał, że jeżeli chodzi o stadion to starają się żeby znalazł się on w zadaniach 
centralnych.  Nadmienił, że w województwie jest zapotrzebowanie na budowę stadionów 
lekkoatletycznych.  
 

Radny Stanisław Bułajewski poprosił o wsparcie finansowe imprezy pn. „Mistrzostwa 
Polski w Kolarstwie” na miarę możliwości Samorządu Województwa. Dodał, że jest to 
impreza o charakterze ponadregionalnym, która ma wpływ na promocję regionu.  
 

Dyrektor Departamentu Sportu, p. Waldemar Buszan poinformował, że zostało już 
przyznane dofinansowanie na organizację tej imprezy. 
 
 
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 projekt uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  
z siedzibą  w Olsztynie 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 

między innymi, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 
Warmińsko-Mazurskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Warmińsko-
Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez wniesienie wkładu 
pieniężnego w kwocie 180 tys. zł. Dodał, że Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna 
funkcjonuje, jako spółka non-profit i została utworzona w 2009 roku. Celem działalności tej 
spółki jest szeroko pojęte podnoszenie świadomości społecznej i realizowanie zadań  
w zakresie ochrony środowiska naturalnego i poszanowania energii jak również w zakresie 
promocji sprzyjającej ochronie środowiska.  Dodał, że teraz jest okres trwałości projektu  
i dlatego istotna jest pomoc ze strony województwa, która pozwoli utrzymać się tej Spółce. 
Nadmienił, żeAgencja prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową, edukacyjną i nie 
zarabia dla siebie środków finansowych, które pozwoliłyby na utrzymanie w ciągu całego 
roku.    Podkreślił, że Spółka powinna cały czas szukać dodatkowych źródeł przychodów. 

 
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  

z siedzibą w Olsztynie, p. Andrzej Koniecko dodał, że objęcie przez samorząd 
województwa nowych udziałów umożliwi dalsze funkcjonowanie Agencji, co zagwarantuje 
spełnienie pięcioletniej trwałości projektu realizowanego zgodnie z podpisaną umową. 
Nadmienił, że projekt został rozliczony bez żadnych potrąceń. Podkreślił, że głównym celem 
działalności Agencji jest m.in.  szkolenie, edukacja, promocja oraz wszystko co związane jest 
z energetyką odnawialną i z poszanowaniem energii.  W ramach działalności Agencji 
przeprowadzono konsultacje, szkolenia m.in. dla nauczycieli, uczniów,  dla małych i  średnich 
przedsiębiorstw oraz rolników. Powiedział między innymi jak wygląda sytuacja energetyki 
odnawialnej na Warmii i Mazurach.  

 
Radny Krzysztof Żochowski poprosił o informację na temat projektów, które są 

źródłem dochodów Agencji.   
 
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  

z siedzibą  w Olsztynie, p. Andrzej Koniecko poinformował, że wszystkie szkolenia są płatne. 
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Radny Krzysztof Żochowski powiedział, że nie chodziło mu o szkolenia tylko o inne 
źródła dochodów. 
 

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  
z siedzibą  w Olsztynie, p. Andrzej Koniecko powiedział, że w swojej ofercie mają pisanie 
wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i to stanowi 
główne źródło przychodów. 

 
Radny Krzysztof Żochowski powiedział, że rozpatrywany jest projekt uchwały  

w sprawie objęcia udziałów, w związku z tym zdaniem radnego ważne jest, żeby taka 
sytuacja nie miała miejsca przez cały czas. Zapytał, czy ma to być obiekt, który generuje 
straty, czy założenie jest takie,  że ma generować straty i pełnić funkcję edukacyjną? 

 
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  

z siedzibą w Olsztynie, p. Andrzej Koniecko powiedział, że podejmują się wszystkich 
działań w celu uzyskania dodatkowych środków. Podkreślił, że z prowadzenia samych 
szkoleń trudno jest się utrzymać. 
 

Skarbnik Województwa w uzupełnieniu do przedstawionej informacji dodał, że kwota 
na podniesienie udziałów własnych w Spółce została przez Zarząd zaproponowana do 
uchwalenia w ramach tegorocznego budżetu. Dodał, że Zarząd analizując sytuację Spółki 
zaproponował zintensyfikowanie dochodów własnych. 

 
Radny Krzysztof Żochowski zapytał, czy są jakieś plany związane z pozyskiwaniem 

środków, żeby Agencja była samowystarczalna, czy każdego roku wspierana będzie jej 
działalność?  
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, p. Grzegorz Drozdowski 
powiedział między innymi, że projekt powstał w 2007 roku i w 2010 roku firma zaczęła 
funkcjonować. Nie było wówczas problemu, bo były środki  unijne oraz  z Samorządu 
Województwa. Dodał, że projekt trwał trzy lata, następnie jest 5-letni okres trwałości 
projektu. Okazało się, że edukacja, która jest głównym celem Spółki nie przynosi wiele 
zysków,  dlatego Zarząd zdecydował się nie oddawać pieniędzy unijnych, ale wspierać 
Spółkę. Podkreślił, że takie zapadły decyzje i konsekwencją jest omawiany projekt uchwały 
na posiedzeniu Komisji. Dodał, że w kolejnych latach będzie podobna sytuacja ponieważ do 
2018 roku firma musi funkcjonować. 

 
Radny Krzysztof Żochowski podziękował za udzielenie odpowiedzi i dodał, że to było 

bardzo logiczne wyjaśnienie.  
  
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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 
przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, na 
część gruntu o powierzchni 60 m2, z działki oznaczonej numerem 4  
w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 25 m. Olsztyn, dla której w VI 
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Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzona 
jest księga wieczysta KW Nr OL1O/00060373/6 

 
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik   

powiedział między innymi, iż Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Olsztynie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy ponieważ w wyniku prac geodezyjnych okazało się, że część drogi użytkowanej  
i urządzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii położona jest na działce, 
będącej własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

 
 
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 wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania 
darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Gronowo 
Elbląskie, oznaczonej jako działki nr 30/13 i 30/15 o łącznej powierzchni 
0,1993 ha, przekazanej na własność Gminy Gronowo Elbląskie 
 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 
między innymi, że w roku 2004 umową darowizny Samorząd Województwa przekazał dla 
Gminy Gronowo  Elbląskie działkę o powierzchni 0,1993 ha z przeznaczeniem na realizację 
zadań związanych z zapobieganiem, minimalizowaniem zagrożeń życia na terenach 
zagrożonych powodzią. Dodał, że Gmina Gronowo Elbląskie zorganizowała sieć 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych w innej miejscowości, w budynkach, które są jej 
własnością. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie poinformował, że chciałby sprzedać tę działkę  
i pozyskane środki zostałyby zainwestowane na uzupełnienie wyposażenia magazynu 
przeciwpowodziowego zlokalizowanego w innej miejscowości. Rozwiązanie takie zostało 
zaopiniowane pozytywnie przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

 
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 gminom  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur  
i Powiśla” w 2016 roku 
 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław 
Sarnowski powiedział między innymi, że konkurs dotyczył poprawy jakości życia na 
terenach wiejskich. Od kilku lat realizowany jest dla wybranej grupy gmin, które uczestniczą 
w Programie Odnowy Wsi, w którym  jest 80 sołectw. Dodał, że zasady dotyczące konkursu 
zostały przyjęte przez Zarząd Województwa i w roku bieżącym konkurs został ogłoszony.  
W ramach konkursu wpłynęło 56 wniosków. Pozytywnie oceniono i do otrzymania 
dofinansowania zarekomendowano 24 projekty. Maksymalna kwota dofinansowania dla 
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jednego przedsięwzięcia wyniosła 15 tys. zł. Dodał, że praca społeczna okolicznych 
mieszkańców jest brana pod uwagę i punktowana.  

 
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy gdyby więcej wniosków się spodobało to 

znalazłoby się więcej środków? 
 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław 

Sarnowski odpowiedział, że oprócz tego, że np. chcą finansować  boisko, czy budowę altany 
to chcą również żeby wokół takich obiektów powstawały elementy związane z architekturą,  
z krajobrazem, a tego w niektórych projektach brakowało, dlatego ocena była niższa.  
 

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 gminom Województwa Warmińsko-

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

 
Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Waldemar 

Boruszewski powiedział między innymi, że wpłynęło 16 wniosków, w tym 12 wniosków 
zostało rozpatrzonych pozytywnie natomiast 4 rozpatrzono negatywnie.  Nadmienił, że  
w budżecie zaplanowano 300 tys. zł do wykorzystania na dofinansowanie w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w tym 275 tys. zł przeznaczono na udzielenie pomocy gminom natomiast 
pozostałe 25 tys. zł ma zostać rozdysponowane w następujący sposób: 10 tys. zł na konkurs 
dla najlepszej Ochotniczej Straży Pożarnej organizowany przez „Gazetę Olsztyńską”, a 
pozostałe 15 tys. zł jako rezerwa w budżecie, która ma zostać wykorzystana do końca roku. 

 
Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zapytała, dlaczego 4 wnioski 

zostały odrzucone? 
 
Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Waldemar 

Boruszewski  odpowiedział, że została  przyjęta taka zasada, że dla gminy  może być 
rozpatrzony tylko jeden wniosek. Powiedział, że np. Gmina Rychliki wnioskowała  
o przyznanie środków na dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 300 tys zł  
i wówczas musieliby wydać wszystkie pieniądze. Dodał, że taki samochód to koszt 600-700 
tys zł. Nadmienił, że zaproponowano, żeby przygotowali projekt w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Poinformował, że radni otrzymali wykaz przyznanych kwot 
dofinansowania oraz jednostek, które nie otrzymały dofinansowania. 

 
Załącznik nr 3 

 
 

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, co obejmuje kwota dofinansowania przeznaczona 
dla OSP Pomoc Maltańska? 

 
Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Waldemar 

Boruszewski w nawiązaniu do pytania radnego powiedział, że Pomoc Maltańska zajmuje się 
poszukiwaniem ludzi, mają wytresowane psy, ale brakuje im odpowiedniego sprzętu do pracy 
i dlatego ubiegają się o dofinansowanie. 
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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 5 Członków Komisji. Innych 
głosów nie było. 
 

Radny Eugeniusz Koch korzystając z obecności Dyrektora Departamentu 
Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktora Wójcika odniósł się do Portu Lotniczego Olsztyn-
Mazury.  Powiedział, że czytał artykuł na temat zawarcia umowy z firmą WizzAir. Zapytał 
między innymi o to, jakie warunki zostały zawarte w umowie oraz do czego został 
zobowiązany Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego? 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 

między innymi, że zawarta umowa odpowiada możliwościom związanym z budżetem. Dodał, 
że Samorząd Województwa sam nie dopłaca do tego połączenia, bo jest to Spółka lotniskowa. 
Dodał, że połączenia lotnicze obliczane są w ten sposób, że jeżeli samolot ma 180 miejsc  
i będzie on miał obłożenie na zakładanym przez firmę poziomie 76 % to wtedy bilansuje się 
przelot. Jeżeli będzie wyższe obłożenie to się dodatkowo zarabia, natomiast jeżeli niższe to 
trzeba dopłacić i te umowy to przewidują. Nadmienił, że na tym etapie nie może podać więcej 
szczegółów.  

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy jest wymagane powiększenie parkingu dla 

samolotów lub miejsca postojowego? 
 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział 

między innymi, że przed podpisaniem umowy jednym z warunków było zapewnienie miejsca 
postojowego, gdyż samoloty mają stawać pod skosem w związku z czym zajmują więcej 
miejsca ponieważ chcą ruszać na swoich silnikach. Dodał, że spełnią to żądanie gdyż chcą 
żeby odbywały się połączenia. Nadmienił, że miejsce parkingowe jest już projektowane i do 
końca roku powinno być zrealizowane.  
 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy firma WizzAir ograniczy ilość lotów do Gdańska? 
Czy lotnisko w Szymanach jest jakąś rezerwą? 

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik 

odpowiedział, że połączenia z Szyman nie stanowią żadnej przeszkody na wykonywanie 
połączeń w innych miastach. Dodał, że nie ma mowy o ograniczaniu, potencjał rośnie, coraz 
więcej osób korzysta z usług linii lotniczych. 

 
Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy Spółka jest w stanie zrealizować warunki 

umowy? Czy nie będzie sytuacji, że trzeba będzie się wycofać ponieważ nie spełniono 
stawianych wymogów?  

 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział, 

że jeżeli chodzi o umowę z firmą WizzAir to zawarta jest ona na czas nieokreślony, czyli 
obowiązuje okres wypowiedzenia. Dodał, że jeżeli chodzi o zainteresowanie rynkiem to Port 
Lotniczy Olsztyn-Mazury w porównaniu z innymi regionalnymi portami lotniczymi w Polsce 
nie odbiega od średniej.  
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 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/315/15 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  
w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 
między innymi, że Starosta Ostródzki zwrócił się do Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z prośbą o zwiększenie przyznanej dotacji celowej o 5200 zł na prowadzenie  
w 2016 roku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. Na wyższe niż zakładano 
koszty utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie mają wpływ koszty 
związane z awansem zawodowym nauczyciela, umową z informatykiem oraz eksploatacją 
obiektu. 

 
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 Gminie Węgorzewo pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań 
Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie 
 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 
między innymi, że pomoc finansowa ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego będzie dotyczyła współorganizacji XXI Międzynarodowego Festiwalu 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych.  

 
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 Gminie Miastu Elbląg pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań  
w zakresie Kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury 

 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział 

między innymi, że pomoc finansowa ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego będzie dotyczyła realizacji działań czterech instytucji: Elbląskiej Orkiestry 
Kameralnej (zakup instrumentów), Biblioteki im. C. Norwida w Elblągu (projekt pn. „Kultura 
jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności  społecznych”, Centrum 
sztuki Galeria EL (projekt pn. „ WYDŹWIĘKI międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku” 
oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - przekształcenie wystawy czasowej 
w ekspozycję stałą.)  

      
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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039, 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-
2039 są ściśle powiązane ze zmianami w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
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 planu dochodów i planu wydatków w związku z realizacją nowego zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na 
odcinku granica miasta Olsztyna – DP 1374 N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”  oraz 
wprowadzenie tego zadania do załącznika do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne  
i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku”.  Dodał, że zmniejszeniu ulega plan 
dochodów oraz plan wydatków w związku z pismem Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 marca 2016 roku informującym  
o wysokości środków przyznanych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2016 rok. Nadmienił, że proponuje się przeniesienie środków na wniosek Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na naprawę urządzeń biurowych i na 
dzierżawę kserokopiarki oraz na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania 
Przestrzennego przeniesienie środków w związku z koniecznością wypłaty odprawy 
pośmiertnej rodzinie pracownika Biura oraz na pokrycie kosztów postępowań sądowych 
związanych z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.  

Kolejne zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej w dziale 750 – 
Administracja publiczna, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, oraz w dziale 926 – kultura fizyczna w związku  
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dodał również, że  
w ramach planowanych zmian proponuje się rozdysponowanie części rezerwy ogólnej  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 osób niezbędnych do 
zatrudnienia w związku z obowiązkiem realizacji przez Samorząd Województwa od dnia 1 
kwietnia 2016 roku nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego 
świadczeń wychowawczych w ramach Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  
w przypadku przemieszczania się osób w graniach Unii Europejskiej. Natomiast część 
rezerwy celowej proponuje się przeznaczyć do planów finansowych Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Elblągu na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.  
 

Radny Eugeniusz Koch zapytał, dlaczego środki z budżetu Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego mają być przeznaczone na realizację „Programu 500 Plus” skoro 
miał być finansowany z budżetu państwa? 
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Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że ma to związek z realizacją 
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej i będą się starać o zwrot środków od 
Wojewody związanych z obsługą tego zadania. 

 
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. 
 
 
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 ramach autopoprawek 
proponuje się między innymi zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku  
z dofinansowaniem przyznanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży dla 
Welskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Polsko-
niemieckie studyjne spotkanie przyrodnicze młodzieży”. W planie wydatków proponuje się 
między innymi na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przeniesienie środków 
pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Łukta  
w związku z realizacją porozumienia w sprawie przejęcia przez  te gminę realizacji zadania 
pn. „Remont nawierzchni wraz z chodnikami odcinka drogi wojewódzkiej nr 531 (część ul. 
Warmińskiej  - od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Warszawską, łącznie 
ze skrzyżowaniami w Łukcie”. Kolejne zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji 
budżetowej  w dziale 801 – Oświata i wychowanie w planie finansowym Warmińsko-
Mazurskiego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu w związku z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nadmienił, że proponuje się również przeniesienie 
środków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację filmu promującego walory 
krajobrazowe i przyrodnicze Welskiego Parku Krajobrazowego oraz podsumowującego 
dwudziestoletnią działalność Parku.  Dodał również, że proponuje się rozdysponowanie 
części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu 
do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa sportowego w Mrągowie”. Powiedział 
również, że kolejne ze zmian dotyczą zmiany tytułu zadań inwestycyjnych realizowanych 
przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Teatr im. A Sewruka  
w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Wyjaśnił, że zmiany są 
istotne ze względu na procedury przetargowe.  
 

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.  
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6. Przyjęcie protokołu nr 25 z 16 marca 2016 r. oraz protokołu nr 26 z 22 marca 2016 r. 
 

Za przyjęciem protokołu nr 25 z dnia 16 marca 2016 r. głosowało 6 Członków Komisji. 
Innych głosów nie było. 

 
Za przyjęciem protokołu nr 26 z dnia 22 marca 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 20 kwietnia 2016 roku. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


