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Protokół nr 28/2016 
posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów 
z dnia 26 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  
Skarbnika Województwa. 
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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 
20 kwietnia 2016 r. nie wprowadzono zmian.  
 

 projekt uchwały w/s 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. 
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Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji. Innych 
głosów nie było. 
 

 projekt uchwały w/s 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 7 Członków Komisji. Innych 

głosów nie było. 
 
4. Sprawy różne. 
 

Radny Tadeusz Politewicz zapytał jak wygląda sytuacja z opłatami związanymi  
z siecią szerokopasmową? 

 
Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że w Sejmie przygotowywany 

jest projekt określający wysokość opłat na jednym poziomie. Podkreślił, że są powiaty, które 
się z tym nie zgadzają.  

 
Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czego dotyczył protest podwykonawców sieci 

szerokopasmowej? 
 
Skarbnik Województwa odpowiedział, że protest dotyczył zamknięcia rozliczenia za 

budowę sieci szerokopasmowej.  
 
 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji p. Teresa Nowakowska 
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 kwietnia 2016 roku. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
    Budżetu i Finansów 
 

 
            Teresa Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Sylwia Wiśniewska 


