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Protokół  

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 30 listopada 2015 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 16.11.2015 r. 

3. Praca nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław Karasek, 

otworzył posiedzenie Komisji i przywitał członków komisji oraz gości, następnie omówił 

porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 2. 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 16.11.2015 r. 

Nikt nie wniósł uwag do treści protokołu z Posiedzenia Komisji w dniu 16 listopada 2015 roku 

i odbyło się głosowanie (ZA – 5, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 3. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/266) 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok 

(druk V/267) 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław Karasek, 

poprosił, aby Członkowie Komisji skupili się na sprawach dotyczących zakresu merytorycznego 

Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ Radni uczestniczyli już w posiedzeniach 

innych Komisji i są zapoznani z projektem budżetu województwa na 2016 rok; następnie oddał 

głos Pani Skarbnik. 

Skarbnik Województwa, pani Elżbieta Stolorz-Krzisz, powiedziała, że projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej (WPF) obejmuje lata 2016-2025, spełnia wszystkie wymogi unijne, tzn. 
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zawiera dane niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, rzeczywistego 

i dopuszczalnego. Relacja ustawowa jest spełniona. Drugi załącznik zawiera przedsięwzięcia 

wieloletnie bieżące i majątkowe, wśród nich przedsięwzięcia realizowane przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Śląski Ogród Zoologiczny. Trzeci załącznik WPF 

to objaśnienia zawierające uzasadnienie co do przyjętych wielkości dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetu, analizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Wykazano również jednostki, którym z budżetu udzielono poręczeń – zakłady opieki 

zdrowotnej. Z tabeli umieszczonej na końcu dokumentu wynika, jak kształtuje się wskaźnik 

dopuszczalny i rzeczywisty zadłużenia województwa oraz przedstawiono tam, jakie jest 

przewidziane zadłużenie na koniec 2016 roku, umieszczono wykazy kredytów, ich spłat i na 

jakie zadania zostały zaciągnięte. 

Jeżeli chodzi o budżet, w projekcie na rok 2016 pokazano, jak kształtowały się dochody, wydatki, 

przychody, rozchody od 2011 roku, plan po zmianach na 2015 rok oraz projekt na 2016 rok. 

Widać zmniejszenie dochodów, co jest efektem braku w 2016 roku dużych środków na realizację 

Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ), są tylko środki na odszkodowania za nieruchomości zajęte 

pod DTŚ. Kolejna tabela pokazuje poszczególne źródła, z jakich może województwo czerpać 

środki zgodnie z ustawą o dochodach; następnie tabela pokazująca, jak kwotowo kształtowały 

się wydatki na poszczególne zadania w zakresie działów oraz jaki udział jest tych działów 

w ogólnej kwocie wydatków. W dziale 020 – Leśnictwo kwota jest mniejsza niż w tym roku, choć 

udział tych zadań w kwocie wydatków ogółem jest trochę większy. W dziale 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska jest mniej środków, ale przewiduje się ponad 7 milionów 

złotych wydatków. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty 

i obszary chronionej przyrody jest kwota niższa o 5 milionów złotych, co związane jest 

z realizacją zadań ze starej perspektywy, ale udział w wydatkach ogółem lekko wzrósł. Tutaj 

głównie realizują zadania dwie wojewódzkie jednostki budżetowe – Ogród Zoologiczny i Zespół 

Parków Krajobrazowych. 

W Tabeli 4. ujęto zadania, na które zabrakło środków, co dotknęło Centrum Dziedzictwa 

Przyrody Górnego Śląska (na Opracowanie prognozy oddziaływania polityki niskoemisyjnej). 

Ogółem zabrakło 397 milionów złotych, w tym 370 tysięcy w zakresie gospodarki komunalnej 

i ochrony środowiska oraz 563 tysięcy na Ogród Zoologiczny i 151 tysięcy dla Zespołu Parków 

Krajobrazowych. Ta lista jest traktowana przez Zarząd jako lista rezerwowa, a więc w miarę 

zmian w trakcie roku zadania z listy rezerwowej mogą być przyjęte do realizacji. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław Karasek, 

poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska oraz jednostek 

budżetowych. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Witold Klimza, przedstawił zarys 

projektu budżetu wydziału na 2016 rok.  

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, pani Jolanta Kopiec, przedstawiła zarys projektu 

budżetu jednostki na 2016 rok. Zwróciła uwagę na trudności, jakie przysparza konieczność 

obniżenia wydatków o 5%. Wymieniła główne zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku: 

budowa aquaterrariów, kotłowni gazowej oraz budynku wielofunkcyjnego. Zadania na kwotę 

563 000 zł, na które zabrakło środków, to: modernizacja zewnętrzna pawilonu słoni, rozbudowa 

budynku dla zebr, budowa od podstaw dwóch pawilonów hodowlano-ekspozycyjnych, w tym 

dla niedźwiedzi polarnych. Budowa obiektu o podobnym charakterze, jak Afrykarium 

w ogrodzie wrocławskim, ale dla przeciwwagi poświęconego zwierzętom Arktyki, zwiększyłaby 

atrakcyjność Śląskiego Ogrodu Zoologicznego dla zwiedzających. Foki i niedźwiedzie polarne 

zawsze były obecne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym i niektórzy zwiedzający pytają o nie także 

dzisiaj. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław Karasek, 

zapowiedział organizację w przyszłym roku posiedzenia Komisji poświęconego w całości 

Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu. 

Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, pan Jerzy Parusel, przedstawił 

zarys projektu budżetu jednostki na 2016 rok. 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa śląskiego, pan Jan Lamch, 

również przedstawił zarys projektu budżetu jednostki na 2016 rok. Podkreślił, że w jednostce 

jest niedobór dwóch pracowników w oddziale w Smoleniu z powodu konieczności całodobowej 

obsługi obiektu, a także rozważane jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku 

w oddziale w Rudach. 

Omówione materiały dotyczące projektu budżetu na 2016 rok stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław Karasek, 

podziękował gościom za wystąpienia i wobec braku pytań, poddał pod głosowanie omawiane 

projekty uchwał. 

GŁOSOWANIE: 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/266): 

ZA – 4, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok 

(druk V/267): 

ZA – 4, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 
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Ad. 4. 

Sprawy różne 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław Karasek, 

wspomniał o przekazanej Radnym informacji o wykonaniu budżetu województwa za 

10 miesięcy 2015 roku. Poinformował także, że dokument pn. „Stan środowiska 

w województwie śląskim w 2014 roku”, który wpłynął z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach, zostanie wysłany Członkom Komisji w wersji elektronicznej. 

Sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku oraz plan pracy na 2016 rok zostaną 

przedstawione Członkom Komisji na następnym posiedzeniu. 

Wskutek wyczerpania porządku obrad, Pan Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

 

 

 

Bronisław Karasek 

Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarski Wodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła  

Ewa Blondzik  
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ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU  

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 30 listopada 2015 r. 
 

 

 

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 

 

Wydatki 806 567 zł. (wydatki bieżące) 
– na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością kwota 679 367 zł. 

 – na realizację zadania „Program oddziaływania na środowisko  polityka gospodarki niskoemisyjnej 

dla Województwa Śląskiego” kwota 24 474 zł. 

– na realizację zadania Utrzymanie, aktualizacja i rozwój ogólnodostępnej bazy danych  

w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

kwota 102 726 zł. 

 

Dochody 17 280 zł. 
– wpływy z usług kwota 16 200 zł. 

– pozostałe odsetki kwota 1 000 zł. 

– wpływy z różnych dochodów 80 zł. 

 

 

 

 

Śląski Ogród Zoologiczny 
 

Wydatki 15 320 695 zł. 
– wydatki na bieżącą działalność jednostki – 13 850 695 zł. 

– wydatki majątkowe – 1 470 000 zł. ( w tym: wydatki inwestycyjne kwota 1 435 000 zł. /ujęta kwota 

dotacji z Pepsi-Cola 100 000 zł./ oraz zakupy inwestycyjne kwota 35 000 zł.) 

 

 

 

Dochody 4 760 000 zł. 
– wpływy z tytułu dzierżawy terenu pod działalność gastronomiczną kwota 320 000 zł. 

– wpływy z usług kwota 3 200 000 zł. 

– wpływy z pozostałych odsetek kwota 15 000 zł. 

– otrzymane spadki zapisy i darowizny głównie sponsoring zwierząt kwota 15 000 zł. 

– wpływy z różnych dochodów kwota 1 210 000 zł. 
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Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

 

Wydatki 5 433 231 zł. 
– środki z budżetu państwa na bieżącą działalność jednostki kwota 1 988 000 zł. 

– środki własne budżetu województwa na bieżącą działalność jednostki kwota 1 741 327 zł. 

– dotacja celowa z Żywiec Zdrój na zadanie „kwietne łąki” kwota 193 469 zł. 

– dotacje do zadania pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla 

obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” kwota dotacji ogółem 387 584 zł. w tym: 

Komisja Europejska kwota 292 504 zł. (wydatki bieżące) 

NFOŚiGW kwota 95 080 zł. (w tym wydatki bieżące) 

– dotacje na zadanie „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków 

Krajobrazowych” kwota dotacji ogółem 1 122 851 zł. 

Komisja Europejska kwota 471 107 zł. (wydatki bieżące) 

NFOŚiGW kwota 651 744 zł.  

 

Dochody 90 970 zł. 
– dochody z najmu kwota 470 zł. 

– wpływy z usług kwota 90 000 zł. 

– wpływy z różnych dochodów kwota 500 zł. 

 

 

 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska 
 

Wydatki 135 000 zł. – środki z budżetu państwa za zadania zlecone. 
Dział 700, rozdział 71005 (Prace geologiczne nieinwestycyjne) kwota 6 000 zł. na koncesjonowanie 

wód termalnych i solanek. 

Dział 900, rozdział 9002 (Gospodarka odpadami) kwota 25 000 zł. na wynagrodzenia dla komisji 

egzaminacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami. 

Dział. 900, rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) kwota 104 000 zł. na 

program ochrony powietrza. 

 

Wydatki 555 000 zł. – środki własne budżetu województwa. 
Dział 100, rozdział 10001 (Górnictwo węgla kamiennego) kwota 4 000 zł. na zaokrąglenia podatku 

Vat oraz zapłatę podatku VAT od faktur płaconych przez kontrahentów po terminie. 

Dział 900, rozdział 90002 (Gospodarka Odpadami) ogółem kwota 111 000 zł. 

 – kwota 44 000 zł. na wykonanie ekspertyz dla składowisk przeznaczonych do zamknięcia,  

 kwota 65 000 zł. na wykonanie opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

śląskiego na lata 2016 -2022” z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na 

Środowisko, 

– kwota 2 000 zł. na koszty egzekucji ustalonej należnej kary za odpady, 

Dział 900, rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych) kwota 5 000 zł. na koszty egzekucji z tytułu opłaty produktowej. 

Dział 900, rozdział 90024 (Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii 

 i akumulatorów) kwota 1 500 zł. na koszty egzekucji z tytułu dodatkowej opłaty produktowej – środki 

przekazywane przez wprowadzających baterie i akumulatory. 

Dział 900, rozdział 90095 (Pozostała działalność) ogółem kwota 433 500 zł.  

– kwota 9 500 zł. na wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających 

wysokość odszkodowania za szkodę jeżeli jest następstwem pozwolenia wodno-prawnego, 
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– kwota 23 000 zł. na koszty sądowe i egzekucyjne,  

– kwota 1 000 zł. na koszty tłumaczenia dokumentacji do zgłoszenia wierzytelności  

w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego 

oddział w Polsce. 

– kwota 350 000 zł. na szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska  

z zakresu wykonywanych zadań, 

 – kwota 50 000 zł. na delegacje pracowników Wydziału Ochrony Środowiska  

z zakresu wykonywanych zadań. 

 

Wydatki 2 000 000 zł. – środki z 1,5% (znaczone). 
Dział 900, rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  

i kar za korzystanie ze środowiska) ogółem kwota 2 000 000 zł. 

– kwota 1 000 000 zł. zakup licencji oprogramowania umożliwiającego weryfikację danych z bazy 

danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska, 

– kwota 1 000 000 zł. zakup sprzętu w tym komputery monitory, serwery, oprogramowanie Biurowe 

Standard dla wspomożenia tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację  

o podmiotach korzystających ze środowiska. 

Kwota 500 000 zł. w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego na wynagrodzenia osób zajmujących się 

kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. 

 

Wydatki 260 000 zł. – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach. 
 Dział 900, rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) ogółem kwota 260 000 zł. dotacja  

z WFOŚiGW w Katowicach na wykonanie opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa śląskiego na lata 2016 -2022” z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania 

na środowisko. 

 

OGÓŁEM WYDATKI WYDZIAŁU 2 950 000 zł. 

 

RAZEM WYDATKI WYDZIAŁ + JEDNOSTKI KWOTA 24 510 493 ZŁ. 

 

 

 

Dochody Wydziału Ochrony Środowiska 6 707 878 zł. w podziale na: 
Dział 100, rozdział 10001 (Górnictwo węgla kamiennego) kwota 2 158 zł. (5% z zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej) z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego. 

Dział 700, rozdział 71005 (Prace geologiczne nieinwestycyjne) kwota 6 000 zł. dotacja  

z budżetu państwa na zadania zlecone (na koncesjonowanie wód termalnych i solanek). 

Dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) kwota 316 zł. (5% z zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej) z tytułu opłat za egzaminy na stanowisko kierownika składowiska 

odpadów. 

Dział 900, rozdział 90002 (gospodarka odpadami) kwota 2 000 zł. z tytułu kar za nieterminowe 

przesłanie zbiorczego zestawienia o odpadach. Kwota 25 000 zł.  dotacja  

z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej z zakresu 

gospodarowania odpadami). Kwota 260 000 zł. dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na wykonanie 

opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 -2022” z planem 

inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na Środowisko. 

Dział. 900, rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) kwota 104 000 zł. dotacja 

z budżetu państwa na zadania zlecone (na program ochrony powietrza). 

Dział 900, rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  

i kar za korzystanie ze środowiska) kwota 2 500 000 zł. 

Dział 900, rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych) z tytułu opłaty produktowej oraz opłaty dotyczące gospodarki opakowaniami  
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i odpadami opakowaniowymi kwota 15 000 zł. 

Dział 900, rozdział 90024 (Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii  

i akumulatorów) kwota 1 500 zł.. z tytułu dodatkowej opłaty produktowej – środki przekazywane 

przez wprowadzających baterie i akumulatory. 

Dział 925, rozdział 92502 (Parki krajobrazowe) ogółem kwota 3 691 904 zł. 

– środki z budżetu państwa na bieżącą działalność jednostki kwota 1 988 000 zł. 

– dotacja celowa z Żywiec Zdrój na zadanie „kwietne łąki” kwota 193 469 zł. 

– dotacje do zadania pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla 

obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” kwota dotacji ogółem 387 584 zł. w tym: 

Komisja Europejska kwota 292 504 zł. (wydatki bieżące) 

NFOŚiGW kwota 95 080 zł. (wydatki) 

– dotacje na zadanie „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków 

Krajobrazowych” kwota dotacji ogółem 1 122 851 zł. w tym: 

Komisja Europejska kwota 471 107 zł. (wydatki bieżące) 

NFOŚiGW kwota 651 744 zł. (wydatki bieżące) 

 

 Dział 925, rozdział 92504 (Ogrody botaniczne i zoologiczne) kwota 100 000 zł. dotacja  

z Pepsi-Cola na „Budowę 2-ch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu 

Akwarium”. 

 

 

RAZEM DOCHODY WYDZIAŁ + JEDNOSTKI KWOTA 11 576 128 ZŁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
POZA BUDŻETEM 

 
Fundusz Ochrony Środowiska wpływy z tytułu opłat 260 000 000 zł. 

 

 

Dochody odprowadzane do wojewody z tytułu zadań zleconych 

 

Dział 100, rozdział 10001 (Górnictwo węgla kamiennego) kwota 41 000 zł. (95% z zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej) z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego. 

Dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) kwota 6 000 zł. (95% z zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej) z tytułu opłat za egzaminy na stanowisko kierownika składowiska 

odpadów. 

 

 


