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Protokół nr 2 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 22.12.2014 r. 
 

Posiedzenie prowadził Pan Michał Czarski Przewodniczący Komisji Budżetu, Skarbu 

i Finansów. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodnie 

z załączonymi listami obecności. 
 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących 

pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 oraz 

projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 r. 

3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2015-2025.  

4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok. 

5. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 

Przewodniczący – przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 

Komisja przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. 
 

Ad. 2 

Przewodniczący – poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowo pozytywnie 

zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2015-2025, 

projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok oraz możliwość sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Poprosił 

Przewodniczących merytorycznych Komisji o omówienie opinii i wniosków jakie przyjęły 

ich Komisje w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 

2015-2025 (druk V/1). Ponieważ nie ma Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów 

Wiejskich poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę 

Finansową Województwa Śląskiego na lata 2015-2025, Komisja nie zgłaszała wniosków.  

Halina Bieda Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia - 

Komisja pozytywnie i bez wniosków zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową 

Województwa Śląskiego na lata 2015-2025. 

Radny Mirosław Mazur – w imieniu Pana Ryszard Majer Przewodniczącego Komisji 

Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej poinformował że Komisja pozytywnie 

i bez wniosków zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego 

na lata 2015-2025.  

Radny Mirosław Szemla - w imieniu Pani Lucyny Ekkert Przewodniczącej Komisji 

Edukacji, Nauki i Kultury poinformował, że Komisja pozytywnie i bez wniosków 

zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2015-2025. 

Natomiast w przypadku budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok opinia Komisji jest 

pozytywna, ale Komisja zgłosiła wnioski.  
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Bronisław Karasek Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej - 

Komisja pozytywnie i bez wniosków zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową 

Województwa Śląskiego na lata 2015-2025. Tak samo w przypadku budżetu Województwa 

Śląskiego na 2015 rok.  

Martyna Starc-Jażdżyk Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania 

Przestrzennego - Komisja pozytywnie i bez wniosków zaopiniowała Wieloletnią Prognozę 

Finansową Województwa Śląskiego na lata 2015-2025. 

Maciej Kolon Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - Komisja 

pozytywnie i bez wniosków zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa 

Śląskiego na lata 2015-2025. 

Radny Janusz Pasternak - w imieniu Pana Marka Gzika Przewodniczącego Doraźnej 

Komisja ds. Gospodarki i Innowacji poinformował, że Komisja pozytywnie i bez wniosków 

zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.  

Przewodniczący – poinformował, że trzy Komisje nie opiniowały WPF oraz projekt 

budżetu tj.: Komisja Statutowo – Regulaminowa, Komisja Rewizyjna i doraźna  

Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 

Przechodzimy teraz do opinii Komisji w sprawie projektu budżetu Województwa Śląskiego 

na 2015 rok. Większość Komisji zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie i bez wniosków. 

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury zgłosiła wniosek do budżetu, aby zrezygnować z zakupu 

nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 24 w kwocie 7.366.000 zł. (I rata), 

a uzyskane środki przeznaczyć na następujące zadania : 

• zwiększyć wydatki na otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 500.000 zł, 

• zwiększyć dodatkowe wydatki Filharmonii Śląskiej im. H. Góreckiego na pokrycie 

kosztów funkcjonowania po rozbudowie o kwotę 1 mln zł, 

• zwiększyć dodatkowe środki dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na pokrycie 

kosztów funkcjonowania nowej siedziby oraz wykonania 5 wystaw stałych w nowej 

siedzibie oraz wydatków na działania marketingowe, promocyjne i organizacyjne związane 

z otwarciem nowej siedziby o kwotę 5.669.919 zł 

• zwiększyć wydatki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej na organizację 

Tygodnia Kultury Beskidzkiej o kwotę 100.000 zł. 

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu – jeżeli chodzi o zakupu 

nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 24 (tzw. PEMUG)  

to w budynku tym jest zorganizowanych 372 stanowiska pracy. Przeprowadzono do tego 

budynku pracowników, którzy dotychczas świadczyli pracę w budynku przy ul. Wita 

Stwosza, co ograniczyło koszty czynszu najmu o ok. 830 tys. zł rocznie. Czynsz najmu  

tzw. PEMUG-u to 2 mln 589 tys. zł. Mamy możliwość zakupu budynku w trzech ratach. 

Wartość budynku wyceniona przez właściciela jest potwierdzona przez rzeczoznawców. 

Poprosił aby nie rezygnować z zakupu budynku, ponieważ zakup spłaci się w ciągu 7 lat 

biorąc pod uwagę czynsz jaki płacimy obecnie. Poprzednie Zarządy Województwa starały 

się o pozyskanie tego budynku, ale bezskutecznie. Natomiast teraz właściciel chce zbyć  

tą nieruchomość. Czynsz najmu w PEMUG-u jest najniższy w okolicy siedziby Urzędu 

Marszałkowskiego. Jeżeli ktoś inny kupi ten budynek to może podnieść nam cenę najmu.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – cieszy troska radnych o instytucje kultury. 

Instytucje kultury w ubiegłym roku i w roku bieżącym funkcjonowały na dobrym poziomie. 

Niestety w roku 2015 i 2016 nie stać nas będzie na znaczące zwiększenie finansowania 

zadań tych instytucji. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Kultury w sprawie 
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dofinansowania Muzeum Śląskiego. Zaplanowane na 2015 rok środki pozwalają utrzymać 

działalność na obecnym poziomie.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – w sprawie wniosku Edukacji, Nauki 

i Kultury należy wrócić do WPF ponieważ rezygnacja z zakupu budynku to zmniejszenie 

wydatków majątkowych o 7,3 mln zł. Wprowadzenie tej zmiany do symulacji WPF 

i zwiększenie wydatków bieżących kosztem wydatków majątkowych powoduje, 

że indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2016 roku nie spełnia wymogów.  

Radny Grzegorz Wolnik – wskazanie wydatków majątkowych jako źródło pokrycia 

wydatków bieżących jest niebezpieczne.  

Radny Zbigniew Przedpełski – czy budynek przy ulicy Reymonta 24 jest w całości 

użytkowany przez Urząd Marszałkowski?  

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu – od grudnia jest 

w pełni użytkowany przez Urząd Marszałkowski. Zrezygnowaliśmy z budynku przy 

ul. Wita Stwosza, co ograniczyło koszty czynszu o ok. 830 tys. zł rocznie. Zakup budynku 

PEMUG-u pozwoli nam skorzystać ze środków z pomocy technicznej oraz umiejscowić 

tam archiwum, które się zwiększa z uwagi na wykorzystywanie środków Unii Europejskiej.  

Radny Jan Kawulok – wzrost zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim był związany 

z funduszami Unii Europejskiej. Środki te po 2020 roku będą mniejsze i może będzie 

potrzebnych mniej pracowników. Jeżeli tak będzie to może się okazać, że budynek ten 

będzie niepotrzebny. Jest to pytanie, które należy sobie postawić przed kupnem budynku. 

Czy budynek ten potrzebuje nakładów remontowych? Jeżeli tak, to nie jest to pewnie ujęte 

w WPF na 2016 rok. Czyli wskaźnik zadłużenia ulegnie zmianie. Jaki będzie model Urzędu 

Marszałkowskiego po 2020 roku? Jaka będzie wtedy potrzebna docelowa struktura 

powierzchni?  

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu – w budynku  

PEMUG-u pracuje na dzień dzisiejszy 372 pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli 

chodzi o docelową strukturę zatrudnienia to jeszcze trwa wdrażanie środków UE 

z perspektywy finansowej 2007-2013. Biorąc pod uwagę zasadę N+2, a w zasadzie +3 

i perspektywę finansową 2014-2020 to do 2023 roku stan zatrudnienia zostanie utrzymany. 

W chwili obecnej są jeszcze pracownicy, którzy rozliczają projekty przedakcesyjne. 

Pracownicy pracujący na początku perspektywy 2007-2013 to nie był jeszcze potrzebny 

stan zatrudnienia. Jako pierwsze są przygotowywane dokumenty strategiczne i kwestie 

związane z konkursami, następnie są konkursy i rozstrzyganie konkursów oraz kontrola 

wdrażania. Poziom zatrudnienia wynika wtedy z faktycznych potrzeb. Biorąc pod uwagę 

7 letni okres spłaty budynku z tytułu czynszu najmu to już gospodarujemy racjonalnie, 

a dodatkowo zostanie nam budynek. Należy przewidywać że zatrudnienie nie zakończy się 

w 2023 roku, ale później. Osoby pracujące nad perspektywą 2007-2013 dodatkowo 

są obciążone pracami planistycznymi. Limit etatów do liczby zatrudnionych osób jest 

racjonalnie wykorzystywany. Jeżeli chodzi o nakłady to ponosimy obecnie oprócz czynszu 

najmu dodatkowe koszty związane z normalnym zużyciem budynku i kosztami 

eksploatacyjnymi. Nie jest obecnie konieczne podniesienie standardu budynku ponieważ 

obecnie zorganizowane stanowiska biurowe spełniają warunki BHP. Jesteśmy kontrolowani 

przez Państwową Inspekcję Pracy, mamy własną służbę BHP, która dokonuje kontroli 

stanowisk pracy. Niektórzy pracownicy narzekają wprawdzie na standard pracy, 

ale minimalny standard wynosi 7,5 m
2
, a w tym budynku jest to 9,3 m

2
. Nie ma sytuacji, 

że budynek musi być poddany modernizacji. Doprowadzenie budynku do standardu A 
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kosztowałoby ok 6,2 mln zł, ale jego zdaniem nie jest to konieczne. Część prac 

remontowych zostało wykonanych przez obecnego właściciela.  

Radny Piotr Czarnynoga – czy zostaniemy właścicielem budynku po wpłaceniu I raty 

i przestaniemy w związku z tym płacić czynsz? Czy też zostaniemy właścicielem 

po wpłaceniu III raty i wtedy przestaniemy płacić czynsz? Na stronie 83 mamy podane 1211 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ale na stronie 86 mamy 379,5 etatu w ramach 

Działania 10.1 (RPO), a na stronie 87 mamy 269,5 etatu w ramach Działania 13.1 (RPO). 

Co daje dodatkowo ok. 650 etatów. Ilu zatem mamy pracowników? 

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu – limit etatów 

w Urzędzie Marszałkowskim obejmuje pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego, 

wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydziału Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Wydziału Terenów Wiejskich. W opisie podane są te etaty ze względu 

na źródło finansowania. Mamy również etaty na tzw. zadania zlecone i wszystkie mieszczą 

się w limicie etatów.  

Radny Piotr Czarnynoga – poprosił o podanie liczby wszystkich etatów nie patrząc 

na źródło finansowania.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – jest to 1211 pracowników, natomiast 

część etatów jest w 100%, a część w 85% finansowana ze środków Unii Europejskiej.  

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu – limit etatów 

w Urzędzie Marszałkowskim wynosi w tym roku 1169 etatów, a w przyszłym ma to być 

1211 etatów. Jeżeli chodzi o czynsz to założenie jest takie, że w momencie kiedy staniemy 

się współwłaścicielem to nie będziemy płacić czynszu.  

Radny Piotr Czarnynoga – jest duża różnica czy będziemy płacić 7 mln zł i czynsz, 

czy nie.  

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu – nie mamy aż tak 

zaawansowanych negocjacji ponieważ dopiero gdy będą środki na zakup można 

dopracowywać umowę.  

Radny Piotr Czarnynoga – czyli w chwili obecnej możemy przyjąć, że w ciągu trzech lat 

zapłacimy 22 mln zł i oprócz tego będziemy płacić czynsz najmu. Jest takie 

niebezpieczeństwo.  

Józef Koczar Radca Prawny UM – umowa będzie negocjowana w taki sposób,  

że z momentem wpłaty pierwszej raty stajemy się właścicielem budynku. Jest to zgodne 

z regulacjami dotyczącymi umowy sprzedaży na raty. Cenę płaci się w ratach, 

a właścicielem stajemy się po podpisaniu umowy.  

Radny Jan Kawulok – czyli nie jest to forma przedpłaty ale spłaty w ratach.  

Józef Koczar Radca Prawny UM – dokładnie tak.  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego – nie wyobraża sobie,  

aby ta umowa była inaczej negocjowana, a w budżecie nie ma środków przewidzianych 

na zapłatę czynszu. Jeżeli miałoby być inaczej to zrezygnujemy.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – od przyszłego roku przestajemy płacić 

czynsz ponieważ ma być to umowa sprzedaży płatna w ratach.  

Radny Michał Wójcik – ile osób pracuje w Urzędzie Marszałkowskim finansowanych 

ze środków UE? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – co roku Pan Radny otrzymuje taką 

tabelę, zmiany są minimalne.  
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Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – ogólne reguły w przypadku 

finansowania zatrudnienia ze środków UE polegają na tym, że etaty w instytucji 

zarządzającej pokryte są w 100%, a w każdym innym przypadku jest to 85%.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – czy na dzisiejszym posiedzeniu mamy zdecydować 

o zakupie budynku? Wydaje się, że decyzja została już podjęta wiele miesięcy temu.  

Radny Piotr Czarnynoga –po tej dyskusji, wydaje się że chyba jest sens kupić ten 

budynek. Intencją wniosku Komisji Edukacji, Nauki i Kultury było nie tyle zabrać 

pieniądze z zakupu budynku, ale znaleźć środki na zadania wymienione w drugiej części 

wniosku. Jeden z członków Komisji miał inny wariant tego wniosku w którym 

sfinansowany byłby z wydatków bieżących. Może Zarząd Województwa znajdzie inny 

sposób sfinansowania, aby wykonać zadania kultury na kwotę 7 mln zł. Chyba wszystkim 

nam zależy, aby Muzeum Śląskie zaczęło funkcjonować jak należy.  
 

Przewodniczący zakończył cześć posiedzenia z udziałem Przewodniczących 

pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 oraz 

projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 r. 
 

Ad. 3 

Radny Piotr Czarnynoga – Radni Klubu PIS będą głosować przeciw pozytywnej opinii 

dla Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025. 

Rok 2016 w tej WPF jest bardzo zły i jeśli minie bez poważnych konsekwencji dla 

mieszkańców województwa to będzie to „cud”. Przez ostatnie lata nasz budżet musimy 

uzupełniać kredytami. W roku 2015 będzie to ponad 200 mln zł, a w roku 2016 możemy 

wziąć maksymalnie 60 mln zł. Nasze dochody bieżące maleją. Biorąc to pod uwagę,  

to w takiej Wieloletniej Prognozie Finansowej nie widać perspektyw na rok 2016. Jeśli taka 

niewielka zmiana, rzędu 7 mln zł powoduje przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika to nie 

jesteśmy wstanie zaakceptować takiej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Należy mieć 

perspektywy nie tylko na rok 2015, ale i na lata następne. Patrząc na nasze dochody od roku 

2017 do roku 2025 to od roku 2020 spadają poniżej 1 miliarda złotych.  

Radny Grzegorz Wolnik – jak rozumie głosowanie przeciw ma być pewnym panaceum 

na wszystkie bolączki budżetu.  

Radny Piotr Czarnynoga – proponujemy inną koncepcję budżetu i przedstawimy ją 

na sesji Sejmiku.  

Radny Jan Kawulok – pewne odpowiedzi pojawią się przy kolejnym punkcie porządku 

dotyczącym omawiania budżetu. Budżet ma szczegółowo rozpisane poszczególne pozycje 

i należy zastanowić się czy wszystkie te pozycje mają jednakowy sens, które 

są priorytetowe. Niestety są pozycje, które budzą wątpliwości. Poprosił o dokument 

zwierający koszty budynku, który chcemy kupić w wersji najmu i w wersji kupna. Każdy 

z nas kupując coś prywatnie zrobiłby taką kalkulację. Chciałby, aby przy omawianiu 

budżetu na 2016 rok i pojawienia się np. większych środków na remont to, żeby był 

dostępny taki dokument. Kiedy była dyskusja dotycząca przekształcania jednostek służby 

zdrowia w spółki mówił, że będziemy pokrywać ich straty. Wtedy wszyscy nie traktowali 

jego wypowiedzi poważnie. Dzisiaj mamy to w budżecie na rok 2015. Forma pisemna 

informacji precyzuje sprawę.  

Radny Zbigniew Przedpełski – należałoby to przeliczyć tzw. dynamicznymi metodami 

rachunku inwestycyjnego. Nie wystarczy porównać koszty czynszu i kredytu. Podejmując 

takie decyzje powinny być one poparte szczegółową dokumentacją. W informacji powinny 



6 

 

znaleźć się wyliczenia dynamicznej metody rachunku inwestycyjnego, stopa zwrotu itp. 

Czyli wszystkie elementy, które przeciętny człowiek bierze pod uwagę czyniąc inwestycje.  

Radny Mirosław Mazur – jeżeli dobrze zrozumiał to Klub Radnych PIS ma alternatywną 

koncepcję do budżetu, którą chce przedstawić na sesji Sejmiku. Czy nie jest właściwym 

momentem, aby tą koncepcję poznać teraz na posiedzeniu Komisji? Komisja jest 

najbardziej kompetentna do dyskusji nad uwagami i propozycjami do budżetu. Jeżeli jest 

taka koncepcja i radni są gotowi do jej przedstawienia to przynajmniej w jakimś zarysie 

powinniśmy ją poznać.  

Przewodniczący – ale nie w tym momencie ponieważ aktualnie omawiamy Wieloletnią 

Prognozę Finansową. 

Radny Michał Wójcik – takie pytania nie powinny się pojawiać, ponieważ każdy radny ma 

prawo powiedzieć, że się z czymś nie zgadza. Nie jest tak, że opozycja ma się tłumaczyć 

dlaczego się z czymś nie zgadza. Nie jest tak, że ma od razu przedstawiać swoją koncepcję 

jak coś ma wyglądać. Może to zrobić, ale nie musi.  

Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – zgodnie z ustawą wyłączność 

w sprawie budżetu ma Zarząd Województwa. Czyli złożenie alternatywnej wersji na sesji 

Sejmiku jest prawnie niemożliwa. Każdy wniosek o poprawkę musi mieć wskazane źródło 

pokrycia. Nie jest możliwe procedowanie nad wnioskiem, że są potrzeby, a Zarząd 

Województwa ma się zastanowić skąd wziąć na to środki.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Sejmiku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego 

na lata 2015-2025 (Druk V/1). 
 

Komisja w głosowaniu: za – 7, przeciw – 3, wstrzymał się – 3 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (Druk V/1). 
 

Ad. 4 

Przewodniczący – jeżeli chodzi o projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok 

to mamy jeden wniosek indywidualny Radnego Michała Wójcika. Pan Radny zgłosił 

poprawkę do projektu budżetu na 2015 rok, proponując wprowadzenie kwoty 300 tysięcy 

złotych na potrzeby następującej dotacji: Remont Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia 

NMP w Sosnowcu. Wskazując jako źródło finansowania: 

1. Dział 750 (zakup 2 samochodów – 260 000 złotych), 

2. Dział 750 (podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników 

urzędu – 609 200 zł). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – przekazaliśmy już 100 tys. zł dotacji, 

czy mamy zwiększyć jeszcze o 300 tys. zł? Czy do 300 tys. zł? 

Przewodniczący – we wniosku zapisano 300 tys. zł.  

Radny Michał Wójcik – potwierdził, że chodzi o dodatkowe 300 tys. zł.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – wniosek jest przedwczesny 

ponieważ jest w kontakcie z proboszczem katedry. Straty zostaną najprawdopodobniej 

pokryte w całości z ubezpieczenia. Przekazaliśmy dotacje na zabezpieczenie przed 

większymi stratami i to się udało już zrobić. Nie mamy dodatkowych wniosków 

dotyczących kolejnych potrzeb. Jeżeli zostaną zgłoszone potrzeby to będziemy 

je analizować. Zatem wniosek jest przedwczesny ponieważ nie ma aktualnie pokrycia 

w zapotrzebowaniu.  

Radny Adam Gawęda – czy jeśli będzie wniosek to rezerwa nie mogłaby być większa?  
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Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – mamy uregulowania prawne 

w jaki sposób możemy udzielić wsparcia. Zrobiliśmy to środkami na ochronę zabytków. 

Jeżeli pojawi się nowe zapotrzebowanie to bez uszczerbki dla budżetu można przeznaczyć 

na ten cel środki z rezerwy.  

Radny Michał Wójcik – nie możemy się kierować logiką, że ktoś jest ubezpieczony 

i czekamy na odszkodowania. Dziwne jest, że Pan nie słyszał o potrzebach ponieważ 

on posiada informacje, że są potrzeby.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – chodzi o potrzeby zgłoszone 

do Urzędu Marszałkowskiego.  

Radny Michał Wójcik – czyli jeśli zostaną zgłoszone to będą sfinansowane? 

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – jeżeli zostaną zgłoszone to będą 

analizowane. Nie jest przeciwnikiem udzielenia pomocy w tej trudnej sytuacji. Możemy 

na ten cel przeznaczyć środki z rezerwy ogólnej. Jednak zgłoszenie wniosku nie oznacza 

automatycznej zgody ponieważ musi zostać poddany analizie pod kontem merytorycznym. 

Jego zdaniem w sytuacji kiedy zagrożone są zabytki województwa to powinny być 

podejmowane działania.  

Radny Michał Wójcik – czy Pan był ostatnio w katedrze? 

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – tam sytuacja jest trudna z uwagi 

na użytkowanie obiektu, co podobno nie służy ochronie zabytków. Jednak w dalszym ciągu 

uważa, że ubezpieczenie pokryje koszty remontu i naprawy.  

Radny Mirosław Mazur – traktuje wystąpienie przedstawiciela Zarządu Województwa 

jako jasną deklamację, że jeżeli będą potrzeby to Zarząd Województwa podda analizie taki 

wniosek i raczej zostanie pozytywnie załatwiony. Taka deklaracja na dzień dzisiejszy jego 

zdaniem wystarczy.  

Radny Jan Kawulok – tak jak wcześniej poinformowała Pani Halina Bieda 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia opinia w sprawie budżetu 

była pozytywna i nie było wniosków. Jednak pewne sprawy trzeba przybliżyć i nie udawać, 

że tego nie wiemy. Budżet służby zdrowia planowany jest na poziomie 65 mln 332 tys. zł, 

a było 105 mln zł, czyli jest o 40 mln zł mniej. W poprzednich kadencjach zawsze Komisja 

występowała do Zarządu Województwa czy nie można dokonać analizy i ewentualnie 

poprawić sytuacji jednostek służby zdrowia. Tym razem tak nie było. Wycofał swój 

wniosek w tej sprawie z uwagi na brak poparcia. Czy jednak Zarząd Województwa mimo 

braku formalnego wniosku Komisji nie mógłby się nad tym zastanowić? Sytuacja 

w jednostkach służby zdrowia jest dramatyczna. Zmniejszenie o 40 mln zł środków 

z budżetu Województwa nie zasługuje na nasze poparcie. Było pytanie jak inaczej 

stworzylibyśmy ten budżet. Mamy pozycje Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 

i szpitale ogólne. Proszę zgadnąć na co zaplanowano 38 mln zł, a na co 14 mln zł? 

To obrazuje nasze podejście do tematu. Wydział Zdrowia ujął dodatkowo aż 46 mln zł, 

ale środki te znajdują się w zadaniach nieprzyjętych do budżetu. Można ten budżet zrobić 

inaczej i trzeba pewne sprawy poddać analizie. Jest wiele obszarów gdzie nie ma różnić 

między koalicją i opozycją, ale jest też wiele pozycji wymagających analizy. Poprosił, 

aby Zarząd Województwa potraktował to jako wprawdzie nieformalny, ale wniosek. 

Nie zgodził się na to, co podnoszono na Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, 

aby nie mówić o tym głośno, bo to straszenie mieszkańców. Mieszkańcom trzeba 

powiedzieć, że jest o 40 mln zł mniej. Gdzie jest dolna granica finansowania służby 

zdrowia? 
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Radny Marek Gzik – rozumie potrzeby służby zdrowia, ale medycyna jest wstanie 

zaabsorbować bardzo duże środki. Nienajlepszym źródłem finansowania jest informatyka, 

ponieważ niewiele jest prorozwojowych inwestycji w naszym województwie. Musimy 

postawić na to co będzie podstawą dalszego rozwoju. Środki w Śląskim Centrum 

Społeczeństwa Informacyjnego są na rozwój informatyki. Musimy nadążać za światem.  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – aktualnie wojewódzkie 

jednostki służby zdrowia mają nadwykonań na ponad 100 mln zł, a w pierwszym kwartale 

2015 roku NFZ będzie płacił za świadczenia ponad limitowane. Nasz budżet jest 

zrównoważony i w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia środków na służbę 

zdrowia. Jeżeli NFZ zapłaci wszystkie ponad wykonania to wszystkie nasze jednostki będą 

miały dodatni wynik finansowy. Straty naszych jednostek wynoszą w chwili obecnej  

ok 40 mln zł. Będziemy się starali o środki z NFZ. 

Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – środki w Śląskim Centrum 

Społeczeństwa Informacyjnego są na projekt finansowany z UE dotyczący sieci 

szerokopasmowej.  

Radny Mirosław Mazur – dodatkowo jest to kontynuacja realizacji projektu. Nie można 

porównywać tych dwóch pozycji jako alternatywnych.  

Radny Jan Kawulok – chciał zobrazować pewien problem, nie chodziło o rezygnację 

z tego projektu. Pierwszy raz od ośmiu lat Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

nie wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Województwa. Przedstawił to porównanie ponieważ 

te pozycje były na jednej stronie. Jeżeli chodzi o 100 mln zł nadwykonań to tych środków 

jeszcze nie ma. W skali kraju wszędzie są nadwykonania. Prawdopodobnie z tych 100 mln 

zł dostaniemy ok. 35 mln zł. Czy mamy jakąś wizję służby zdrowia? Uproszczeniem jest 

stwierdzenie, że służba zdrowia zaabsorbuje każde środki. Każdy system zaabsorbuje środki 

jeśli je źle wykorzystamy. Jeżeli chodzi o pytanie czy jest alternatywne rozwiązanie to jest. 

Nie zburzy ono całości, ale będzie związane z dokładną analizą. Jeżeli nie będzie 

dyscypliny partyjnej na komisjach, ale dyskusja merytoryczna to jest wiele rzeczy 

do załatwienia.  

Radny Janusz Wita – zgłosił wnioski dotyczące zmiany budżetu. Pierwszy dotyczący 

Działu 801 oświata i wychowanie. Na organizacje pozarządowe w ramach otwartych 

konkursów zaplanowano 80 tys. zł. Zaproponował, aby zwiększyć środki na ten cel  

do 200 tys. zł. Źródłem pokrycia mogą być środki zaplanowane na promocję herbu i znaku 

graficznego logo Województwa Śląskiego. Działania organizacji pozarządowych są również 

dobrą promocją dla Województwa. Drugi wniosek dotyczy zwiększenia wydatków 

na otwarty konkurs na prace konserwatorskie z 500 tys. zł do 1 mln zł. Tutaj również 

źródłem pokrycia mogą być środki zaplanowane na promocję herbu i znaku graficznego 

logo Województwa Śląskiego. Dodatkowo ma wątpliwość czy rzeczywiście musimy 

zaplanować środki na Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa 

Śląskiego.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – w tym przypadku jest taki wymóg UE 

i cześć finansowana jest z pomocy technicznej.  

Radny Janusz Wita – jest przekonany, że tworzenie mechanizmów technicznych powinno 

nas interesować, choć nie koniecznie powinien to realizować samorząd, ale raczej powinna 

być to działalność rynkowa. Natomiast skuteczność takich działań strategicznych będzie 

przedstawiać wiele do życzenia.  

Radny Michał Wójcik – sprawa przygotowania założeń Strategii walki z depopulacją. Była 

taka pozycja w budżecie. Czy zostały te założenia przygotowane?  
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Radna Barbara Dziuk – jeżeli chodzi o finansowanie zdrowia to popiera wystąpienie 

Radnego J. Kawuloka. Należy sprawę poddać analizie i zwiększyć środki. Kolejna sprawa 

to znalezienie środków finansowych, aby pracownicy Urzędu Marszałkowskiego otrzymali 

podwyżki przynajmniej w kwocie inflacji. Poparła wniosek Radnego J. Wity, 

aby zwiększyć środki na organizacje pozarządowe. Jeżeli chodzi o środki zaplanowane 

na informatyzację to należy sprawę poddać analizie ponieważ kwoty budzą pewne 

zastrzeżenia.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – jeżeli chodzi o wniosek Pana Radnego dotyczący 

organizacji pozarządowych to na prośbę radnych poprzedniej kadencji Pełnomocnik 

Marszałka przygotował informację jakie środki samorząd województwa przekazuje 

na organizacje pozarządowe. Środki na ten cel łącznie dają kwotę ok. 8 milionów złotych. 

Kwestie organizacji pozarządowych są prawie we wszystkich działach klasyfikacji 

budżetowej. W tym przypadku nie podano jaki to jest typ konkursu. Wspomina o tym, 

aby nowi radni nie odnieśli wrażenia, że lekceważymy organizacje pozarządowe.  

Radny Janusz Wita – mamy pewną ilość środków jeszcze ze starej perspektywy UE, 

ale zanim wkroczymy w wydatkowanie środków z nowej perspektywy to może być problem 

z realizacją zadań tych organizacji.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – należy jednak pamiętać, że są to konkursy, które mają 

swój tryb i procedurę. Zwiększenie tej kwoty nie oznacza, że organizacje otrzymają zaraz 

środki.  

Radny Michał Wójcik – nie otrzymał odpowiedzi ile Województwo Śląskie wydatkowało 

środków na walkę z depopulacją. Zadał takie pytanie na poprzednim posiedzeniu Komisji 

i nie otrzymał odpowiedzi. Kolejna sprawa co z Europejskim Kongresem MŚP? Nie ma tej 

pozycji w budżecie, a są środki na Europejski Kongres Gospodarczy. Przypomniał, 

że Sejmik promował się przy Europejskim Kongresie MŚP. Jest to olbrzymie 

przedsięwzięcie i jedna z najlepszych wizytówek województwa. Czego nie można 

powiedzieć o Europejskim Kongresie Gospodarczym. 

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – środki na Europejski Kongres MŚP są w działalności 

promocyjnej ponieważ wykupujemy tzw. pakiet sponsorski.  

Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – środki na ten cel 

są zabezpieczone.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – należy pamiętać, że zmniejszając środki na promocje 

możemy zmniejszyć środki na takie działania.  

Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – oferta jaka wpłynęła obejmuje 

wykupienie pakietu sponsorskiego. Zależnie od sformułowania oferty, tak musi być ujęta 

w budżecie. W ramach promowania logo i herbu mieszczą się tego typu zadania.  

Radny Mirosław Mazur – może warto wpisać do części opisowej na jakie cele 

przeznaczone są środki.  

Radny Piotr Czarnynoga – w budżecie mamy dwie pozycje. Pierwsza współorganizacja 

i udział w imprezach promujących województwa z kwotą 300 tys. zł. Druga promocja herbu 

i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego z kwotą 296 tys. zł.  

Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – to się nie wyklucza.  

Radny Michał Wójcik – czemu nie zostało wydzielone jako odrębna pozycja, tak jak 

zawsze było?  

Radny Mirosław Mazur – nie musi być wpisane jako odrębna pozycja. Możemy wydać 

środki nawet jeśli nie ma odrębnej pozycji.  
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Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – najprawdopodobniej 

we wrześniu nie było wiadome ile będzie pakiet sponsorski kosztował? Więc nie znalazła 

się taka odrębna pozycja w budżecie.  

Radny Mirosław Mazur – Zarząd Województwa podjąłby dziwną decyzję, gdyby 

nie chciał uczestniczyć w tej imprezie.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych zamieszczenie dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone 

cele, nie stanowi podstawy roszczeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Nie oznacza 

to więc, że jak coś nie jest wpisane, to tego nie będzie lub że jak coś jest wpisane to będzie 

finansowane.  

Radny Jan Kawulok – czy kiedyś nie było tak, że w budżecie była jedna pozycja kongresy 

przedsiębiorczości i potem było to rozdzielone? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie, były osobne pozycje, ale poziom 

finasowania był różny. Była natomiast propozycja innego podziału środków na te kongresy. 

Dotychczas byliśmy współorganizatorami Europejskiego Kongresu MŚP, a teraz zmieniła 

się koncepcja i mamy wykupić pakiet sponsorski. Kiedy jesteśmy współorganizatorami to 

jest to inna pozycja klasyfikacji budżetowej.  

Radny Marek Gzik – na posiedzeniu doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji 

otrzymaliśmy zapewnienie od Pana Tomasza Stemplewskiego Dyrektora Wydział 

Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej, że Kongres ten będzie finansowany. 

Zadeklarował, że doraźna Komisja dopilnuje, aby Województwo dofinansowało 

ten Kongres.  

Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – jeżeli chodzi o sprawę 

depopulacji to trudno wyobrazić sobie w tej chwili pozycję w budżecie Strategia 

depopulacji, nie wiedząc o się pod tym kryje. Niewątpliwie problem demograficzny jest 

poważny. W ramach Wydziału Rozwoju Regionalnego jest departament zajmujący się 

planowaniem strategicznym i przestrzennym. Zostanie tam sformułowana koncepcja, 

co taka strategia ma zwierać, jakie dane źródłowe już mamy i na tej podstawie będziemy 

mogli się zastanowić ile należy zaplanować na ten cel środków. Jeżeli teraz ogłosimy 

konkurs na taką strategię to będzie dużo chętnych, ale efekt końcowy nie będzie raczej 

dobry. Natomiast jeżeli będą potrzebne środki na dodatkowe badania, to w ramach bieżącej 

działalności znajdą się na to środki. Wyniki przedstawimy Sejmikowi i tam będzie 

wskazane na co możemy wydać środki.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – w Wydziale Strategii i Planowania 

w zadaniach na 2014 roku było przygotowanie koncepcji Strategii przeciwdziałania 

negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Wydział 

został w trakcie roku zlikwidowany i zadanie dostał do realizacji ROPS w ramach bieżącej 

działalności. Nie jest to jednak rozpisane w zadaniach ROPS.  

Radny Michał Wójcik – zgłosił wniosek, aby wydzielić pozycję przygotowanie Strategii 

walki z depopulacją. Nie jest w stanie określić teraz jak kwota powinna być przeznaczona 

na ten cel.  

Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – nie wiemy co powinno się 

w tym znaleźć.  

Radny Michał Wójcik – jednym z elementów jest Karta Dużej Rodziny. Powinny być 

odpowiednio programowane działania w ramach środków UE. W budżecie na 2014 rok była 

pozycja dotycząca założeń do przygotowania tego dokumentu. Wydział został 
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zlikwidowany, a zadanie przeszło do ROPS i nie wiadomo co się z tym dzieje. Chciałby, 

aby taka strategia powstała i proponuje na ten cel 200 tys. zł.  

Gabriela Lenartowicz Członek Zarządu Województwa – założenia do tej strategii 

powinny być sformułowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ponieważ do niego 

częściowo włączono Wydział Strategii i Planowania. Jak będziemy znali założenia 

to będziemy mogli powiedzieć ile może to kosztować. Jeżeli będziemy mieli zapisane 

w budżecie 200 tys. zł to będziemy mieli szereg ofert w przetargu na tą kwotę.  

Co ma jednak być w specyfikacji? Jeżeli wpiszemy 500 tys. zł to oferty będą na 500 tys. zł. 

Zróbmy najpierw założenia, czyli specyfikacje i potem się zastanowimy jakie dane 

są potrzebne. Posiada skrócony raport monitoringowy ze Strategii rozwoju województwa 

i większość danych demograficznych i gospodarczych jest w nim ujęta.  

Radny Michał Wójcik – Zarząd Województwa powinien to przygotować. Było zadanie 

dotyczące założeń i nie ma założeń, więc i strategii nie ma. Nie możemy przesuwać tego 

w czasie.  

Radny Grzegorz Wolnik – może w ogóle takiego dokumentu nie potrzebujemy, ale należy 

zintegrować działania zawarte w różnych dokumentach strategicznych. Począwszy od planu 

zagospodarowania przestrzennego, gdzie można walczyć z depopulacją odpowiednio 

kształtując przestrzeń. Poprzez organizację transportu itp. Może przestańmy zajmować się 

dokumentem, który ma się jakoś nazywać. Spójrzmy na kwestie rozwoju województwa pod 

tym kontem. Mamy wiele strategii i nie twórzmy kolejnego bytu. Województwo powinno 

być atrakcyjne, tak, aby ludzie chcieli tu mieszkać.  

Radny Michał Wójcik – to może należy uczciwie powiedzieć, tak jak Pan teraz, że nie 

powinno być takiej strategii.  

Radny Mirosław Mazur – pomysł jest dobry ale nie należy mnożyć bytów i strategia walki 

z depopulacją powinna być rozdziałem w ramach Strategii rozwoju województwa śląskiego. 

Sednem sprawy jest to, aby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa na tyle duże, aby chcieli 

mieć więcej dzieci. Jeżeli będziemy dbali o rozwój województwa śląskiego i jego 

atrakcyjność to będziemy rozwiązywali problem depopulacji.  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – jeżeli chodzi o sprawę strategii 

depopulacji to zaplanowane są na ten cel środki w wysokości 30 tys. zł oraz 54 tys. zł. Jeżeli 

chodzi o wniosek dotyczący zwiększenia środków na organizacje pozarządowe  

to w ubiegłej kadencji podjęta została uchwała dotycząca Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z tą uchwałą na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2015 mamy przeznaczyć na ten cel nie mniej niż 8 mln zł i tak jest 

w projekcie budżetu. Kwota 80 tys. zł zaplanowana w Dziale 801 oświata i wychowanie jest 

porównywalna do środków zabezpieczonych w 2014 roku i jest wystarczająca. Natomiast 

na str. 93 opisu znajduje się kwota np. 500 tys. zł na organizacje pozarządowe 

funkcjonujące w ramach ochrony zdrowia. Prawie w każdym dziale klasyfikacji budżetowej 

są jakieś kwoty na ten cel i łącznie daje to ok 8 mln zł.  

Radny Janusz Wita – środki w oświacie wydawały się odbiegające od innych pozycji.  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – są wystarczające ponieważ nie 

mamy dzieci, ale starszych słuchaczy. 

Przewodniczący – zaproponował, aby zakończyć dyskusje. Pojawiają się nowe wnioski, 

które nie zostały złożone pisemnie, a wnioski złożone pisemnie zostały już 

przedyskutowane. 

Radny Piotr Czarnynoga – czy wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Kultury będzie 

głosowany?  
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Przewodniczący – będziemy głosować ten wniosek.  

Radny Piotr Czarnynoga – radni będący w opozycji nie mają tylu informacji od Zarządu 

Województwa, co radni z klubów koalicyjnych. Nie powinny więc budzić zdziwienia nasze 

dodatkowe pytania.  

Radny Janusz Wita – co ze sprawą wniosku dotyczącego prac restauratorskich?  

Przewodniczący – zostanie odnotowane, że był taki wniosek, ale tak jak była mowa 

na poprzednim posiedzeniu Komisji, wnioski miały być zgłaszane pisemnie. Dodatkowo 

powinny być przynajmniej przedyskutowane na posiedzeniu merytorycznej Komisji. Zanim 

zaopiniujemy projekt budżetu to przegłosujemy wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Kultury. 

Kolejna sprawa dotyczy indywidualnego wniosku Radnego Michała Wójcika dotyczącego 

Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Czy biorąc pod uwagę 

deklaracje Członka Zarządu nie przekazać tego wniosku do rozpatrzenia przez Zarząd 

Województwa? 

Radny Michał Wójcik – właśnie dokładnie takie rozwiązanie chciał zaproponować.  

Przewodniczący – jeżeli nie ma innych wniosków to będziemy głosować wniosek Komisji 

Edukacji, Nauki i Kultury, ale należy pamiętać, że głosowanie za tym wnioskiem będzie 

sprzeczne z pryncypiami projektu budżetu. Poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Edukacji, Nauki i Kultury.  
 

Komisja w głosowaniu: za – 6, przeciw – 7, wstrzymał się – 0 negatywnie zaopiniowała 

wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Kultury. 
 

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok (Druk V/2). 
 

Komisja w głosowaniu: za – 7, przeciw – 5, wstrzymał się – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok 

(Druk V/2). 
 

Ad. 5 

Przewodniczący – zaproponował, aby posiedzenia Komisji odbywały się w czwartki przed 

sesją Sejmiku o godz. 14
00

.  
 

Komisja przyjęła propozycję Przewodniczącego.  

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


