
 

1 

 

Protokół  

z posiedzenia Komisji Statutowo - Regulaminowej 

w dniu 27 sierpnia 2015 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 

2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały własnej 

Nr V/9/2/2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu 

Ośrodkowi Kultury w Częstochowie (druk V/188). 

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały własnej 

Nr V/9/3/2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu 

Ośrodkowi Kultury w Katowicach (druk V/189). 

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały własnej 

Nr V/6/3/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu 

Ośrodkowi Kultury w Bielsku – Białej (druk V/190).  

5. Sprawy różne. 

 

Ad.1 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan 

Kawulok i przywitał członków Komisji oraz przybyłych gości. Pan Przewodniczący 

przedstawił porządek posiedzenia, oraz zaproponował, aby w ramach punktu 5, 

w sprawach różnych Członkowie Komisji przegłosowali przyjęcie wcześniejszych 

protokołów.  

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji /6 osób/ na 9 Członków Komisji. 

 

Ad. 2 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały własnej 

Nr V/9/2/2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi 

Kultury w Częstochowie (druk V/188). 
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Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok poprosił 

Pan Dyrektora Wydziału Kultury o wprowadzenie w omawiany projekt uchwały. 

Dyrektor Wydziału Kultury, Pan Przemysław Smyczek zaproponował, że omówi 

zmiany we wszystkich statutach Regionalnych Ośrodków Kultury razem, gdyż dotyczą 

tych samych kwestii, lub podobnych.  

Zgodnie z sugestiami Komisji Statutowo – Regulaminowej, dokonując zmian w statutach, 

nie zmienia się całego statutu, a tylko pewnego zakresu. Przypomniał, że Sejmik na sesji 

16 marca br. przyjął 3 statuty Regionalnych Ośrodków Kultury, jednakże pojawiły się 

wtedy głosy, że dokumenty te nie obejmują całości prac prowadzonych na terenie 

województwa śląskiego.  W zadaniach jednostek podległych znajdują się zapisy 

o ochronie i upowszechnianiu gwary i dialektów języka polskiego. Natomiast teraz 

zostaje rozszerzony katalog ochrony, dodając języki mniejszościowe, a w przypadku 

ROK w Bielsku – Białej, dopisany zostaje język wilamowski, który jest charakterystyczny 

dla miejscowości Wilamowice. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok wspomniał, 

że kolejne zmiany w statutach zaskoczyły go. Potwierdził, iż projekty te były już 

przyjmowane przez Sejmik 2 miesiące temu, były również wydane przez Komisje opinie 

w tej sprawie. Temat mniejszości narodowych był poruszany na sesji. Radnie wtedy 

stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby, aby dopisywać do statutów tych zmian. 

Pan Przewodniczący zapytał, co się stało takiego, że teraz powiększane są zakresy zadań 

ośrodków i czy to była inicjatywa dyrektorów tych jednostek?  

Dyrektor Wydziału Kultury, Pan Przemysław Smyczek odpowiedział, że Zarząd 

Województwa wziął pod uwagę głosy Radnych i postanowił rozszerzyć katalog zadań 

ROK’ów.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dopytał, 

o jakie mniejszości chodzi konkretnie? 

Dyrektor Wydziału Kultury, Pan Przemysław Smyczek wyjaśnił, że chodzi o języki 

mniejszościowe, które są zawarte w ustawie o mniejszościach narodowych. Zawarte są 

tam takie języki jak np., język romski i karaimski. 

Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, 

Pan Henryk Mercik dodał, że w ostatnich miesiącach mówi się dość dużo o języku 

wilamowskim, a we wcześniejszych statutach nie było to ujęte. Ułatwi to prowadzenie 

ośrodkowi w Bielsku – Białej prac promocyjnych w zakresie tego języka. Przypomniał, 
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że zwracano uwagę na to zagadnienie na sesji Sejmiku.  

Drugim językiem, który wchodzi w skład języków mniejszościowych, jest język romski, 

lub inaczej zwany romani. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

przypomniał, że na wcześniejszych sesjach Zarząd i Radni nie wyrazili potrzeby 

dopisywania tych zagadnień do statutów tych jednostek, a teraz sytuacja się zmieniła.  

Zapytał Członków Komisji, czy są jakieś pytania w tym temacie? 

Nikt nie wniósł pytań, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowanie: 

za – 2, przeciw – 3, wstrzymało się – 0. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały własnej 

Nr V/9/3/2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi 

Kultury w Katowicach (druk V/189). 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok powiedział, 

że tematyka była omówiona zbiorczo, dlatego zaproponował przejście do głosowania 

tego projektu uchwały. 

 

Głosowanie: 

za – 2, przeciw – 3, wstrzymało się – 0. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały własnej 

Nr V/6/3/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi 

Kultury w Bielsku – Białej (druk V/190).  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał, że 

konsultował ten statut z mieszkańcami Bielska – Białej. 

Głosowanie: 
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za – 2, przeciw – 3, wstrzymało się – 0. 

 

Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, 

Pan Henryk Mercik zapytał Pana Przewodniczącego, Jana Kawuloka, z kim 

przeprowadził konsultacje w Bielsku – Białej? Kto uznał, że nie ma takiego języka jak 

wilamowski i nie ma potrzeby promowania go? 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok wyjaśnił, 

iż nikt nie negował istnienia języka wilamowskiego, a jedynie nie widzą konieczności 

rozszerzenia aktualnego statutu. 

Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, 

Pan Henryk Mercik stwierdził, że wychodzi na to, iż nie zamierzają zatem chronić tego 

języka. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał, 

iż jednostka ośrodka kultury doskonale radzi sobie, bez tego zapisu w statucie.  

Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, 

Pan Henryk Mercik powiedział, że nie mogą chronić tego języka przy aktualnym 

statucie, bo nie mają tego zapisanego.  

Język tak wyjątkowy, bo występuje tylko w 1 miejscowości, ma zginąć i nie musi być 

chroniony, ponieważ ktoś nie widzi takiej potrzeby. 

Pan Marszałek dodał, że również konsultował to zagadnienie z ROK w Bielsku – Białej 

i stwierdził, iż nie chronią języka wilamowskiego, bo nie mają obecnie takiej możliwości. 

Dyrektor Wydziału Kultury, Pan Przemysław Smyczek dodał, iż ROK w Bielsku – 

Białej włącza się w promocję tego języka i kultury, poprzez organizację Wilamowickich 

Śmiergust.  

Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, 

Pan Henryk Mercik dodał, że właśnie dzięki takim zapisom można chronić 

zanikających już zwyczajów. 

 

 

Ad. 5 

Sprawy różne  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 
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zaproponował w tym punkcie, głosowania nad przyjęciem protokołów z posiedzeń 

Komisji. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 11 marca 2015 r. 

Głosowanie: 

za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 25 marca 2015 r. 

Głosowanie: 

za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 8 kwietnia 2015 r. 

Głosowanie: 

za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

Głosowanie: 

za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 20 maja 2015 r. 

Głosowanie: 

za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze jakieś sprawy różne.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał 

na jakim etapie jest Statut Województwa? 

Radca Prawny, Pan Józef Koczar odpowiedział, że wpłynęły uwagi od Prezesa Rady 

Ministrów. W przyszłym tygodniu, na posiedzeniu Zarząd odniesie się do tych uwag. 

Następnie uwagi te zostaną przekazane do Komisji Statutowo – Regulaminowej, wraz 

z propozycją Zarządu. 

Są to uwagi cząstkowe, które nie burzą wypracowanej koncepcji statutu.  
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Doszedł Pan Jarosław Makowski, Członek Komisji. 

 

Nikt więcej nie zgłosił uwag, więc posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 

 

 

 

 

 

Jan Kawulok 

Przewodniczący 

Komisji Statutowo-Regulaminowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła       

Małgorzata Wojtczyk    


