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Protokół  

z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej 

w dniu 17 grudnia 2015 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 

2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

zmiany Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

zmiany Statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, nadanego 

przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/12/19/2015 z dnia 

21 września 2015 r. (druk V/272). 

4. Sprawy różne. 

 

Ad.1 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan 

Kawulok. Powitał obecnych gości.  

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji Statutowo - Regulaminowej /7 osób/ 

na 9 Członków Komisji. 

 

Ad. 2  

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany 

Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

przypomniał tryb prac nad tym dokumentem. Pierwsze materiały trafiły do Komisji, 

przygotowane przez Pana Mecenasa Koczara, we współpracy z Panem 

Przewodniczącym. Komisja na posiedzeniu głosowała nad poprawkami do tych zapisów.  

Pan Mecenas przedstawił poprawiony Regulamin zgodnie z sugestiami Członków 

Komisji Statutowo – Regulaminowej.  

Został przygotowany tekst uchwały Sejmiku. 
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Pan Przewodniczący zwrócił się do Pana Mecenasa, aby krótko przedstawił zmiany, 

które wprowadza projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmiku 

Województwa Śląskiego.  

Radca Prawny, Pan Józef Koczar powiedział, że w najbardziej zwięzły sposób zmiany 

są opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Do najważniejszych zmian należą: 

1. Wprowadzenie możliwości przekazywania Radnym materiałów zarówno 

w formie pisemne, jak i elektronicznej. Decydująca będzie deklaracja ze strony 

każdego Radnego. 

2. Na posiedzeniu Sejmiku opinie Komisji przedstawia Przewodniczący, albo 

Wiceprzewodniczący Komisji – było to do tej pory wiodącą praktyką. Pojawiła się 

również możliwość wskazania innych osób. 

3. W tematyce głosowań, przyjęto rozwiązanie, iż w sytuacji, kiedy są zgłaszane 

poprawki, one są głosowane od razu na sesji. W uzasadnionych przypadkach, jeśli 

jest bardzo złożony temat, poprawki trafiają ponownie na Komisję.  

Wyrzucono również element, który budził wątpliwości, iż Przewodniczący może 

odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była 

przedstawiona Komisji. Takiej praktyki nie było. To był tylko martwy zapis. 

Zgodnie z propozycją Komisji, zapis ten został usunięty. 

4. W zakresie możliwości skrócenia terminu przekazania materiałów radnym, 

w razie zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmiku, a także zmiany porządkujące 

w zakresie przerw w sesji Sejmiku. Były to zmiany redakcyjne. 

5. Wprowadzono także zapisy dotyczące udzielania głosu osobom zaproszonym 

na sesje (§ 18 ust. 7). Propozycja jest taka, iż jeśli jest dana osoba zaproszona 

na sesję w ramach danego punktu, to wtedy udziela się tej osobie głosu. 

Pozostałe osoby, otrzymują możliwość wypowiedzenia się w punkcie porządku – 

wolne wnioski i głosy – Pan Przewodniczący może udzielić im wtedy głosu. 

6. Doprecyzowano postanowienia dotyczące przyjmowania i zgłaszania poprawek 

do protokołu z  sesji Sejmiku.  

7. Uporządkowano również plan pracy nad projektem protokołu. Na pewnym 

etapie mamy do czynienia z „projektem protokołu”, a po przyjęciu przez Sejmik, 

mamy do czynienia już z „protokołem”.  

8. Zaktualizowano publikator ustawy o samorządzie województwa. 
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Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał, 

czy „protokół” jest wprowadzony po głosowaniu przez Sejmik? 

Radca Prawny, Pan Józef Koczar potwierdził. Dodał, że na etapie zgłaszania poprawek, 

mówimy o „projekcie protokołu”.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

przypomniał dyskusję, która toczyła się w punkcie mówiącym o udzielaniu głosu. 

Sprawa jest dość trudna, gdyż mamy Regulamin Sejmiku, ustawę o samorządzie, oraz 

ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewodniczący w sposób 

zwyczajowy udzielał głosu tym osobom. Trudno ujmować to w Regulaminie, gdyż 

powinno to być w gestii dobrego zwyczaju.  

Członek Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pani Maria Potępa dodała, że nigdy 

nie wiadomo, kto będzie na sesji Sejmiku.  

Członek Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Grzegorz Wolnik dodał, 

że prowadzący obrady, powinien mieć zapewnione odrobine władzy i to on powinien 

decydować kiedy kto może zabrać głos. 

Członek Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pani Maria Potępa zgłosiła błąd 

językowy w zapisie (§ 18 ust. 7) – powinno być „osobom”. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał, 

czy są jeszcze jakieś pytania i uwagi do tego punktu? 

Zapytał Pana Wolnika – Przewodniczącego Sejmiku, ale również Członka Komisji 

Statutowo – Regulaminowej, czy w porządku najbliższej sesji Sejmiku, jest ujęty punkt 

w sprawie zmiany Regulaminu Sejmiku? 

Członek Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Grzegorz Wolnik odpowiedział, 

że powinien być. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał, 

że jakby nie było, to należałoby rozszerzyć porządek, tak aby można było jak najszybciej 

wprowadzić nowy Regulamin Sejmiku. 

Członek Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Grzegorz Wolnik odpowiedział, 

że dobrze byłoby gdyby Pan Przewodniczący Komisji, zgłosił rozszerzenie porządku 

obrad o ten projekt uchwały. Najlepiej zaraz po punkcie odnośnie wprowadzenia Statutu 

Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zgodził się 

z tą propozycją. Dodał, że temat ten będzie zapewne też poruszany na Konwencie.  
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Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian 

w Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego. 

 
Głosowanie: 

za - 7; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.  

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu 

Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, nadanego przez Sejmik 

Województwa Śląskiego uchwałą nr V/12/19/2015 z dnia 21 września 2015 r. 

(druk V/272). 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zwrócił się 

do Pani Dyrektor Daniel z prośbą o krótkie wprowadzenie do tego punktu. 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Barbara Daniel wyjaśniła, iż 

jakiś czas temu, Pan Dyrektor Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach, zwrócił się 

z prośbą o zmianę nazwy szpitala, na Katowickie Centrum Onkologii.  

Szpital od wielu lat jest bardzo dobrym szpitalem, dobrze zarządzanym, finansowo także 

dobrze prosperującym. Od kilku lat specjalizuje się w dziedzinie onkologii. Pozostałe 

oddziały straciły na swoim znaczeniu i mają dużo mniej chorych. Dominują choroby 

onkologiczne. Szpital jest świetnie wyposażony, w tej chwili prowadzi budowę bloku 

operacyjnego. W poradniach jest bardzo dużo pacjentów. Szpital prowadzi też 

radioterapie. Ośrodek chce się specjalizować w tej dziedzinie.  

Szpital obsługuje miasto Katowice, oraz okolice. Wśród ośrodków onkologicznych są 

jeszcze Gliwice, Bielsko – Biała i Częstochowa, oraz powstaje ośrodek w Dąbrowie 

Górniczej. 

Powstają „Mapy zdrowotne”, dlatego taki zamysł, aby ten ośrodek był już zaznaczony 

na nich jako centrum onkologiczne. Także fundusze unijne będą rozdzielane według 

potrzeb zdrowotnych i na podstawie tych map.  

To jest propozycja ze strony szpital, poddana była konsultacjom w odpowiednim trybie. 

Wszystkie opinie są opiniami pozytywnymi.  

Zarząd Województwa proceduje o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 
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podziękował za wprowadzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi co do tego tematu? 

Członek Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pani Maria Potępa powiedziała, że ten 

sam temat został poruszony na Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Tam też 

pojawiły się zastrzeżenia, że nadużywa się określenia „Centrum” w odniesieniu 

do jednostek zdrowia. Podała przykład Dąbrowskiego Centrum Onkologii, który jak 

na razie jest żartem. Jest tam pusto i nie działa. Całe Zagłębie leczy się w Szpitalu 

im. Leszczyńskiego w Katowicach. Szpital ten jest najlepszym ośrodkiem 

w województwie, jeśli chodzi o ten profil leczenia, dlaczego ma się nie nazywać 

„Centrum”?  

Podała również kilka przykładów innych szpitali, które też w nazwie wprowadziły 

słowo „Centrum”. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał, 

że ma takie samo zastrzeżenia co do nadużywania określenia „Centrum”. 

Na dzień dzisiejszy jest bardzo duży paraliż nazewnictwa. Jest bardzo dużo klinik, 

centrów, a pacjent nie zyskuje informacyjne. Jest jeszcze bardziej zagubiony.  

Mieszkańcy Cieszyna, którzy także leczą się w Szpitali im. Leszczyńskiego, wprowadzi 

zamieszanie. Nie będą bowiem wiedzieć, czy to jest ten sam szpital, czy coś nowego.   

Określenie „Katowickie Centrum” zawęża region leczenia. Pacjenci są z różnych rejonów 

województwa. W Bielsku – Białej takie Centrum nazwano „Beskidzkim”, żeby określić 

rejon.  

Pan Przewodniczący zapytał, co się stanie w sytuacji, jeśli Pan Rektor będzie też chciał 

utworzyć takie Centrum, a Prezydent Miasta też zaplanuje taką inwestycję? Będą 

3 centra medyczne? Kiedyś były poradnie, a teraz nadużywa się nazwy „Centrum”. 

Potwierdził, że opinia o szpitalu jest naprawdę bardzo dobra. Trudno więc podważać 

dokonania tego szpitala i dyrekcji.  

Zasugerował, aby powstały wytyczne, co powinno być nazywane „Centrum”, „Kliniką”, 

„Szpitalem powiatowym”. Są bowiem sytuacje, gdzie jednostka dość słaba, aby dodać 

sobie animuszu nazywa się np. „Centrum”. 

Członek Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pani Maria Potępa dodała, że w tym 

przypadku jest to ambicjonalna potrzeba, aby nazwać ten szpital takim określeniem.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok powiedział, 

że gdyby miał możliwość rozmawiania z Dyrektorem Szpitala kilka miesięcy wcześniej, 

to namawiałby go, aby pozostał przy starej nazwie. Zaproponował też nazwę 
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„Katowickie Centrum Onkologii im. St. Leszczyńskiego” – co łączyłoby nowe i stare 

nazewnictwo, do którego pacjenci się przyzwyczaili. 

 

Pan Przewodniczący zwrócił się do Członków Komisji, z prośba o głosowanie tego 

projektu uchwały. 

 

Głosowanie: 

za - 7; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.  

 

Ad. 4 

Sprawy różne  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zwrócił się 

do Członków Komisji z prośbą o przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.  

Nikt nie wniósł uwag do protokołów.  

 

Protokół z posiedzenia w dniu 17 września 2015 r. 

Głosowanie: 

za - 7; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.  

 

Protokół z posiedzenia w dniu 22 października 2015 r. 

Głosowanie: 

za - 7; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.  

 

Protokół z posiedzenia w dniu 16 listopada 2015 r. 

Głosowanie: 

za - 6; przeciw - 0; wstrzymało się - 1.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok w sprawach 

różnych wspomniał, iż zapewne w styczniu będą opiniowane składy Rad Społecznych 

w jednostkach służby zdrowia, jednak nie widzi on potrzeby, aby opiniowała je Komisja 

Statutowo – Regulaminowa.  

Pan Przewodniczący podziękował za cały rok pracy w ramach Komisji. Podziękował 
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za rzetelną pracę nad wprowadzeniem zmian w Statucie Województwa Śląskiego, oraz 

zmian w Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego.  

Zapytał również czy Członkowie Komisji mają jakieś propozycje tematów do poruszenia 

w przyszłym roku. 

Nikt nie wniósł tematów i uwag. 

 

Pan Przewodniczący i Członkowie Komisji złożyli sobie życzenia świąteczne. 

 

Posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 

 

Jan Kawulok 

Przewodniczący 

Komisji Statutowo - Regulaminowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła       

Małgorzata Wojtczyk    


