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Protokół nr 3 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 12.02.2015 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. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 

Przewodniczący – przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Radny Jan Kawulok – wnioskował o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu 

dotyczącego opiniowania projektów uchwał Sejmiku. Nie otrzymaliśmy do dnia 

dzisiejszego projektów uchwał i w tej sytuacji opiniowanie jest bezprzedmiotowe. 

Zgodnie z regulaminem mamy na 7 dni przed sesją Sejmiku otrzymać pisemnie 

projekty uchwał. Od dwóch miesięcy prosi o dostarczanie materiałów przed 

Komisjami i sesją Sejmiku. Nie ma najmniejszego sensu otrzymywać materiały 

po Komisjach lub po sesji. Ponieważ nie dało to efektu jedynym formalnym 

działaniem jest zdjęcie z porządku obrad. Jeżeli materiały pisemne nie wpłyną 

do poniedziałku, to Klub Radnych PIS będzie wnioskował o zdjęcie z porządku obrad 

projektów uchwał Sejmiku. Nie będziemy głosować nie znając materiałów.  

Radny Piotr Czarnynoga – podobna sytuacja była miesiąc temu, ale uznaliśmy, 

że jest pewien okres tzw. rozruchu w nowej kadencji Sejmiku. Jeżeli uniemożliwia się 

nam pracę i nie realizuje zapisów regulaminu to wniosek jest uzasadniony.  

Radny Janusz Pasternak – otrzymał materiały pisemne pocztą.  

Radny Jan Kawulok – interweniował wczoraj o materiały, ale otrzymał informację, 

że wynika to z przetargu na usługi pocztowe. Na dzień dzisiejszy nie ma materiałów 

pisemnych.   

Radny Stanisław Gmitruk – a czy Pan Radny nie otrzymał materiałów mailem? 

Przewodniczący – wyraźnie była mowa o materiałach w wersji papierowej.  

Radny Jan Kawulok – otrzymał materiały mailem, ale nie ma możliwości ich 

wydrukowania. Jak widzi prawie nikt z członków Komisji nie ma laptopu lub tabletu 

przed sobą, więc co będziemy głosować? 

Przewodniczący – przegłosujemy wniosek Pana Radnego, ale są jeszcze inne głosy 

w dyskusji. Nie ma co winić przetarg, jest to wina dostarczyciela poczty, który 

nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Sprawdził, że materiały wysłane zostały 

terminowo.  

Grzegorz Wolnik Przewodniczący Sejmiku – poinformował, że podpisał pismo 

do Pani Sekretarz Województwa z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany 

doręczającego pocztę albo zmiany procedur doręczania. Sam nie otrzymał jeszcze 

materiałów mimo, że w piątek je podpisał i wszystkie zostały wysłane. Wyraził 

ubolewanie, że część Radnych nie otrzymało jeszcze materiałów pisemnych. 

Natomiast równolegle wysłane zostały materiały pocztą mailowa. Dopuki sprawa się 
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nie rozstrzygnie musimy się posiłkować pocztą mailowa. Jest to uciążliwe, ale prosi 

o wyrozumiałość. Spróbujemy tą sprawę rozwiązać i właśnie dlatego nadał sprawie 

formalny bieg.  

Radny Jan Kawulok – uwzględniając wypowiedź Przewodniczącego Sejmiku 

wycofał wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu dotyczącego 

opiniowania projektów uchwał Sejmiku. 

Przewodniczący – jeżeli nie ma innych uwag i wniosków to przystąpimy do realizacji 

porządku posiedzenia.  

 

Komisja przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 

(druk  V/68) 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zwiększamy limity wydatków 

na dwa zadania. Otrzymaliśmy z budżetu państwa dodatkowe środki na POKL (2 mln 

112 tys. zł) oraz środki na Szpital nr 2 w Bytomiu na oddział ginekologii i położnictwa 

(910 tys. zł). Zwiększamy o te kwoty limit wydatków i nakłady oraz limit zobowiązań. 

W zawiązku z tymi zmianami musimy w WPF zwiększyć w Załączniku nr 1 dochody 

bieżące i dochody majątkowe.  

Radny Zbigniew Przedpełski – czy wskaźnik nie zostanie przekroczony 

po wprowadzeniu tych zmian?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – wskaźnik nie będzie naruszony. 

Każdorazowo jest to sprawdzane. W materiałach jest to zawsze podane w pozycji 9.7 

w Załączniku nr 1. Bez tego nie odważylibyśmy się dokonać zmian, bo RIO 

stwierdziłoby nieważność uchwały Sejmiku.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/68). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6 przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/68). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2015 (druk V/69). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zwiększamy dochody i wydatki 

o 228 tys. zł, z czego kwota 2 tys. 400 zł została przyznana przez sąd jako zwrot 

kosztów postepowania sądowego (wynagrodzenie radcy prawnego w Zarządzie 

Melioracji z tytułu zastępstwa procesowego), a kwota 226 tys. zł to odsetki 

od środków gromadzonych na rachunku bankowym z tytułu dotacji otrzymywanych 

od Zabrza i Gliwic (kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Umowa zawarta 

miedzy Ministerstwem, a bankiem stanowi, że odsetki są gromadzone na odrębnym 

rachunku i są przekazywane na zwiększenie zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa. 

Jest to dość dziwna konstrukcja, ale tak jest w finansach publicznych. Zwiększamy 
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dochody budżetu i zwiększamy wydatki, a konkretnie z tych środków udzielamy 

pomocy finansowej Zabrzu i Gliwicom. Zabrze dostanie z tej kwoty 88 tys. zł, 

a Gliwice 137 tys. zł. Następnie przyjmą w swoich budżetach tą pomoc i przekażą nam 

jako dotacje na zadanie DTŚ. Niestety musi być taki przepływ środków finansowych. 

Druga zmiana dotyczy przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 

890 tys. zł (uaktualnienie harmonogramu płatności środków w ramach RPO). 

Przenosimy środki z Działu 801 (edukacja) do innych działów.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – czy ten dziwny przepływ finansów związany jest 

z tym, że Województwo występuje w budowie DTŚ w charakterze inwestora? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – występuje w charakterze 

wykonawcy na podstawie porozumienia. DTŚ była kiedyś inwestycją centralną 

i w 1999 roku przekazana została miastom na prawach powiatu. Rozliczanie kredytu 

EBI wymaga rozliczania całego zadania i jedyną możliwością było wzięcie przez 

Województwo funkcji wykonawcy podpisując porozumienie z sześcioma miastami 

na prawach powiatu. Kredyt w EBI zaciągnął Minister Finansów przekazując go do 

miast jako dotację, a miasta nam jako dotację na realizację zadań. Wymóg EBI, 

że odsetki mają zwiększyć środki na zadanie powoduje, że mamy dwa rachunki. Jeden 

na środki z EBI i jeden na odsetki.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – czy ten model powinien dalej funkcjonować? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – model ten się już kończy.  

Monika Warmuz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu – model ten 

dotyczy tylko środków z EBI.  

Radny Grzegorz Wolnik – korzystając z tego, że mowa o DTŚ to czy w rejonie 

węzła autostrady A1 i A4 w rejonie Sośnicy, oprócz tego że jest tam droga 902 nie 

dałoby się umieścić tam loga DTŚ? Kierowcy bardzo często mylą tam drogę i nie 

potrafią odnaleźć na tym węźle DTŚ.  

Monika Warmuz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu – sprawdzimy 

sprawę.  

Radny Piotr Czarnynoga – poprosił o wyjaśnienie z czego zabieramy 890 tys. zł 

w oświacie i na jaki cel dokładnie przeznaczane są te środki (320 tys. zł na gospodarkę 

komunalną i 450 tys. zł na kulturę)? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – są to środki z RPO.  

Anna Jedynak Zastępca Dyrektora Rozwoju Regionalnego – zaplanowane są 

pewne działania, ale realizacja projektu powoduje zmiany w harmonogramie i środki 

wymagają przesuniecie.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – w Karcie sprawy zapisano: 

„dokonać zmian w planie finansowym wydatków Europejskiego Funduszu poprzez 

przesunięcie środków dotacji celowej pomiędzy działami, rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej wynikających ze złożonych przez beneficjentów harmonogramów”.  

Barbara Szafir Zastępca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego – nie 

jest to zmniejszenie środków tylko czasami beneficjenci zaczynają realizować projekt 

inaczej niż to przewidywał pierwotny harmonogramy. Czasem są przesunięcie 

w czasie latami, a w ślad za tym idą przesunięcia w budżecie i WPF. Oświata w tym 

roku nie potrzebuje tyle środków i dokładamy do tych działów w których wydatki 

będą ponoszone. Jest to zabieg techniczny, trudny do przewidzenia. Na bieżąco 

musimy pytać beneficjentów jak będą wydatkować środki.  
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Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – z Działania 8.2 Infrastruktura 

placówek oświaty (5 mln zł) przesuwamy 890 tys. zł. Na infrastrukturę kultury 

przesuwamy 400 tys. zł, a 80 tys. zł na infrastrukturę turystyczną. Czyli nie są to nasze 

środki.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na rok 2015 (druk V/69). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 7 przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na rok 2015 (druk V/69). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie 

zaciągnięcia kredytów długoterminowych na wydatki majątkowe Województwa 

Śląskiego w roku budżetowym 2015 (druk V/70). Dodatkowo poinformował, 

że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała możliwości 

sfinansowania deficytu o wysokości 187 mln 345 tys. 380 zł przedstawionego 

w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz pozytywnie zaopiniowała prawidłowość 

planowanej kwoty długu Województwa Śląskiego wynikającej z planowanych 

i zaciągniętych zobowiązań.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – pogrupowaliśmy zadania, które 

są przewidziane do sfinansowania ze środków kredytowych, ponieważ gdyby ogłosić 

jeden przetarg na ok 240 mln zł to byłby problem z bankiem. Dzielimy zatem kredyt 

na pewne grupy. Druk V/70 dotyczy zaciągnięcia kredytu na kwotę 51 mln 130 tys. 

519 zł. Kredyt ten ma być przeznaczony na: 

 finansowanie zakupu taboru kolejowego (razem z Województwem 

Świętokrzyskim, Małopolskim i Podkarpackim, kwota 12 mln 700 tys. zł), 

 Śląską Regionalną Sieć Szkieletową (internet szerokopasmowy, kwota 11 mln 

854 tys. zł),  

 Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz 

z przyległym terenem dawnej Kopalni Katowice i budową niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – kwota 8 mln 

143 tys. zł. 

Muzeum uzyskało dofinansowanie z tzw. mechanizmu Norweskiego w wysokości 

ok. 10 mln zł, a my zabezpieczamy wkład własny. Mamy również przyznane środki 

z budżetu państwa na rozbudowę SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum 

Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach. Montaż finansowy 

dotyczy środków budżetu państwa, środków własnych Centrum i środków budżetu 

województwa. W tym roku nasz wkład wynosi 1 mln 600 tys. zł. Największa kwota 

kredytu w wysokości 16 mln 789 tys. zł przeznaczona jest na zamkniecie całego 

projektu jakim jest „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 

(np. uruchomienie wystaw stałych). Jest to ostatnia niezbędna kwota w ramach 

projektu, aby otworzyć Muzeum w czerwcu. Środki na zakup taboru pochodzą z POiŚ 

i naszego wkładu własnego. Płatności będą już niedługo, a RIO musi wydać opinię 

o tych uchwałach i wtedy można ogłosić przetarg. Najwcześniej pieniądze będą 

dostępne w drugiej połowie maja.  
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Radny Piotr Czarnynoga – jeżeli chodzi o Śląską Regionalną Sieć Szkieletową  

to na jakim etapie mamy to zadanie? Ile w całości wynosi jego koszt? Kiedy zostanie 

zakończone to zadanie? 

Radny Jan Kawulok – co nam da zakończenie tej inwestycji? Czy przyniesie ona 

koszty, czy przychody? 

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – projekt ten jest realizowany od 2010 roku. 

Jesteśmy zobligowani ustawą do zapewnienie mieszkańcom dostępu do internetu 

szerokopasmowego. Realizacja projektu Śląskiej Sieci Szkieletowej ma doprowadzić 

do tego, że Województwo Śląskie w jak największym procencie zostanie pokryte 

szerokopasmowym dostępem do internetu. Komisja Rozwoju i Zagospodarowania 

Przestrzennego na ostatnim posiedzeniu wysłuchała sprawozdania dotyczącego tego 

projektu. W tej chwili Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przygotowuje 

się do przetargu w sprawie wyłonienia operatora.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – całkowity koszt tego projektu 

wynosi 48 mln 572 tys. zł. W tym roku przypada 38 mln 300 tys. zł, z czego 

zabezpieczmy wkład własny w wysokości 11 mln 854 tys. zł. Projekt ten ma niższe 

dofinansowanie z uwagi na to, że wybrany operator zarządzając tym projektem 

w naszym imieniu będzie osiągał przychody.  

Radny Jan Kawulok – temat ten pojawił się ostatnio na Komisji  

Statutowo-Regulaminowej ponieważ zmieniany był ostatnio Statut Śląskie Centrum 

Społeczeństwa Informacyjnego. Czy po zakończeniu tego projektu operator będzie 

płacił nam, czy my jemu? Czy my mamy środek trwały, który udostępniamy i mamy 

z tego pożytki. Czy też my będziemy temu operatorowi płacić za utrzymanie sieci? 

Część samorządów powiatowych i miejskich nie weszła w ten program.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – z informacji Dyrektora wynikało, że jest ok 54 

podmiotów współpracujących.   

Radna Marek Gzik – niepokojące jest, że gminy wycofują się z takich projektów, 

które mają być impulsem do rozwoju. Jeżeli jakaś instytucja miałaby nam nie płacić, 

a jeszcze gdyby miała oczekiwać, że my będziemy im płacić, a oni będą pozyskiwać 

przychody, to byłoby to dziwne rozwiązanie.  

Radny Jan Kawulok – część gmin mogła uzyskać ten sam efekt inną drogą 

np. korzystając z komercyjnych dostarczycieli internetu. Brakuje całościowej 

informacji dotyczącej tego projektu.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – można poprosić Dyrektora Śląskiego Centrum 

Społeczeństwa Informacyjnego o dodatkowe wyjaśnienia.  

Przewodniczący – jest to ważne z punktu widzenia wydatkowania kolejnych środków 

w nowej perspektywie finansowej, gdzie na informatyzację województwa są niemałe 

środki przeznaczone. Niestety efektywność pierwszych środków nie była najwyższa.  

Radny Jan Kawulok – rozumie, że wstrzymanie pewnych inwestycji na jakimś etapie 

jest trudne, ale nie można nie mówić o problemie, bo on się powtórzy przy następnej 

perspektywie. 

Przewodniczący – początki są zawsze najtrudniejsze np. w SEKAP weszła 1/3 gmin. 

Jedni nie wierzyli, że to się powiedzie, a inni mieli już swoje rozwiązania. 

W momencie podpisania listu intencyjnego wyjście nie jest już takie proste. Może 

np. wiązać się z konsekwencjami finansowymi ze względu na trwałość projektu. 

Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku 
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w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych na wydatki majątkowe 

Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2015 (druk V/70). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6 przeciw – 0, wstrzymał się – 6 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytów 

długoterminowych na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku 

budżetowym 2015 (druk V/70). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie 

zaciągnięcia kredytów długoterminowych na wydatki majątkowe Województwa 

Śląskiego w roku budżetowym 2015 (druk V/72). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – projekt dotyczy zaciągnięcia 

kredytu na zadanie związane z modernizacją Stadionu Śląskiego. Środki zostały 

zabezpieczone w WPF. Część środków (46 mln 600 tys. zł) przeznaczonych zostanie 

na realizację zadań dotyczących otoczenia Stadionu Śląskiego (m.in. ogrodzenie 

Stadionu, zaplecze). Ta część będzie realizowana przez Urząd Marszałkowski. 

Pozostała część przekazana będzie cesją do spółki komunalnej Stadion Śląski (75 mln 

562 tys. zł na objęcie udziałów). W ramach tej kwoty będzie przekazywana 

tzw. rekompensata inwestycyjna i niewiele na rekompensatę organizacyjną. 

Ogłoszenie tego jest istotne w tej chwili gdyż pierwsze płatności będą już pod koniec 

lutego. Środki z kredytu będą dostępne pod koniec maja. Więc trzeba będzie z naszych 

środków pokrywać płatności. Kredyt będzie zaciągany w transzach (oszczędności 

na odsetkach).  

Radny Zbigniew Przedpełski – rozmawiamy o zaciągnięciu kredytu w wysokości 

ok. 20 mln $. Kiedy rozpoczęta została modernizacja Stadionu Śląskiego? Ile miał 

kosztować? Kiedy było planowane zakończenie i kiedy zostanie zakończony? 

Ile kosztował dotychczas i ile będzie jeszcze kosztować? Czy ktoś zajmuje się sprawą 

niewykonania Stadionu na czas? Jeżeli dobrze zrozumiał to cześć kwoty kredytu ma 

być przeznaczone na dofinansowanie cesją spółki komunalnej Stadion Śląski.  

Jak to ma być dofinansowane? Jeżeli jest to spółka komunalna to jakiego miasta? 

Jaka jest struktura udziałów i czemu ta spółka służy? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – spółka Stadion Śląski powstała 

dwa lata temu. Jest to spółka komunalna, bo spółki w których jednostki samorządu 

mają 100% udział, tak są powszechnie nazywane. Choć słowo komunalna bardziej 

związane jest z gminami. Jest to spółka Województwa ze 100% udziałem samorządu 

województwa. Zadaniem spółki jest dokończenie tego zadania inwestycyjnego, 

a następnie zarządzanie tym Stadionem po zakończonej inwestycji. W WPF od 2008 r. 

do 2016 r. jest zapis pn. „Zadaszenie widowni, niezbędna infrastruktura”. Wcześniej 

była nazwa „Modernizacja Stadionu Śląskiego”, którą otrzymaliśmy w 1999 r., 

bo Stadion wcześniej realizowany był jako inwestycja centralna. Tak jak np. DTŚ 

w czasie reformy administracji zostało nam to zadanie przekazane. Tylko raz 

otrzymaliśmy na Stadion Śląski 110 mln zł z budżetu państwa, kiedy była sprawa 

EURO 2012. Ta część zadania, która była finansowana z tych środków została 

zakończona. Jeżeli chodzi o koszty to informacje posiada Wydział Inwestycji. 

Powołano spółkę, która ma dokończyć to zadanie. Ponieważ nie można spółce 

przekazać dotacji na realizację zadania inwestycyjnego, jedyną możliwą drogą jest 
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dokapitalizowanie spółki, poprzez obejmowanie kolejnych udziałów. Kapitał 

przekazywany do spółki będzie im służył do płacenia faktur za realizację zadania. 

Radny Zbigniew Przedpełski – kto jest inżynierem kontraktu? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – spółka Stadion Śląski z o.o., 

a oprócz tego jest zadanie Zadaszenie widowni, niezbędna infrastruktura Stadionu 

Śląskiego. Jest też Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski.  

Radny Zbigniew Przedpełski – spółka i ośrodek są odrębne?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – tak. Ośrodek jest jednostką 

budżetową i zajmuje się organizacją imprez. Jednostkę otrzymaliśmy jako zakład 

budżetowy w zawiązku z reformą administracji, a następnie została przekształcona 

w jednostkę budżetową. Nigdy nie realizowała inwestycji.  

Radny Zbigniew Przedpełski – powiedziała Pani Skarbnik, że Spółka jest inżynierem 

kontraktu.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – pełni funkcję inżyniera 

kontraktu.  

Radny Zbigniew Przedpełski – a kto jest inwestorem? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – Województwo.  

Radny Zbigniew Przedpełski – czyli te 23 mln zł jest przeznaczone tylko dla Spółki?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – na realizację zadania 

inwestycyjnego, a nie można jej przekazać dotacji lub w inny sposób przekazać. 

Spółka mając powierzone zadanie może rozliczać VAT, bo wybudowany Stadion 

będzie służył działalności opodatkowanej. Urząd Marszałkowski nie może tego robić.  

Radny Zbigniew Przedpełski – inżynier kontraktu pełni działalność usługową  

i ma prawo wystawić za to faktury, a Stadion może być bezpośrednio finansowany 

przez inwestora.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – taki model był przed powołaniem spółki.  

Przewodniczący – od momentu kiedy samorząd przejął Stadion od administracji 

rządowej (Wojewody) w 1999 roku, to cały czas inwestorem jest samorząd 

województwa. Często mylnie utożsamiano WOKiS jako inwestora. Natomiast WOKiS 

jest tylko administratorem Stadionu i nie ma nic wspólnego z inwestycją. Teraz  

od ok. 2 lat pojawiła się spółka z o.o., która ma pełnić rolę inżyniera kontraktu.  

Radny Zbigniew Przedpełski – kredyt w wysokości 20 mln $ jest obciążeniem 

dla wszystkich mieszkańców województwa. 

Radny Piotr Czarnynoga – w ubiegłej kadencji był raport po kontroli NIK dotyczący 

Stadionu.  

Radny Adam Gawęda – jaka jest gwarancja, że ta kwota 46 mln zł pozwoli 

na zakończenie tego zadaszenia? Przeznaczając na coś środki trzeba mieć gwarancje 

że te środki zapewnią realizację tej inwestycji. Powinna być tego typu analiza. Jeśli 

dobrze rozumie to dokapitalizowanie spółki Stadion Śląski jest łącznie na 75 mln zł. 

Czy nie lepiej byłoby wybrać inżyniera kontraktu, czy inwestora zastępczego, a nie 

rozbudowywać administracji, która generuje dodatkowe koszty? Jeżeli nie będzie  

na te pytania odpowiedzi, to być może ten projekt uchwały należy zdjąć z porządku.  

Radny Michał Wójcik – czemu nie ma na posiedzeniu żadnego członka Zarządu 

Województwa? Pytania zadane przez Radnych są bardzo zasadne np. kiedy inwestycja 

zostanie zakończona.  

Przewodniczący – wiemy jakie były deklaracje rok temu.  
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Radny Michał Wójcik – Skarbnik Województwa nie na wszystkie pytania może 

udzielić odpowiedzi, bo pewne sprawy wymagają odpowiedzi merytorycznych, a nie 

finansowych. Wnioskował, aby zdjąć ten punkt z porządku obrad dzisiejszej Komisji.  

Radny Marek Gzik – dyskusja ujawnia pewne fakty z przeszłości nad którymi teraz 

trudno rozmawiać. Wszystkich nas nurtuje pytanie czy ta kwota wystarczy? Czy ktoś 

policzył koszty które będziemy ponosili z tytułu utrzymania Stadionu? W momencie 

kiedy nie pojawiliśmy się w trakcie EURO 2012, to straciliśmy jako region szanse 

na organizację tego typu imprez. Projekt zadaszenia od samego początku był 

technicznie trudny do wykonania i nie wiadomo tak do końca kogo jest wina. Toczą 

się postępowania sądowe. Jeżeli okaże się, że w przyszłości koszty ponoszone 

na utrzymanie Stadionu, będzie ponosił Urząd, to może powinniśmy rozmawiać nawet 

w kategoriach odejścia od tej inwestycji. Jeżeli maiłoby się okazać, że jako region 

mamy dołożyć 100 mln zł a następnie w kolejnych latach po 20 mln zł to proszę 

zobaczyć, co za to moglibyśmy zrobić. Mamy problem z rozwojem regionu,  

a za dwadzieścia lat nie będzie żadnej kopalni. Powinniśmy zatem wszystkie środki 

inwestować w rozwój. Jeżeli będziemy wciąż robić coś, co będzie tylko naszym 

kosztem, to z czego to utrzymamy.  

Radny Adam Gawęda – może zatem warto na tą chwile zawiesić ten temat i poddać 

go gruntownej analizie.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – padające argumenty są zasadne,  

ale po rozczarowaniu w 2012 roku kiedy okazało się, że Stadion nie będzie częścią 

EURO 2012, pod rozwagę radnych postawiony został problem, czy kontynuować 

to zadanie. Większość radnych nie miała odwagi głosować przeciw. 

Radny Piotr Czarnynoga – cześć radnych głosowała przeciwko. Postawiony został 

wniosek formalny i należy go przegłosować.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – doszliśmy do wniosku, że zarządzanie tą 

inwestycją jest mało efektywne i stąd pojawiła się koncepcja spółki. W tej chwili 

mamy inne problemy i inną sytuację ekonomiczno-społeczną. 

Radny Jan Kawulok – temat utrzymania po zakończeniu. Wszyscy wiemy, że tego 

typu obiekty sportowe są rozbierane i tylko najbogatsze państwa lub miasta utrzymują 

takie obiekty. Powinniśmy dyskutować o dwóch problemach: kosztach dokończenia 

i kosztach utrzymania. Dokończenie czegoś co nasi następcy za 10 lat będą zamykali, 

bo nie będą mieć środków na utrzymanie wymaga analizy.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – należy się wszystkim radnym informacja na temat 

stanu aktualnego. Tego co się dzieje w spółce. W jaki sposób ma realizować swoje 

zadania. Jaki jest sens rekompensat inwestycyjnych.  

Radny Zbigniew Przedpełski – ale przeszłego stanu też.  

Radny Marek Gzik – spółka jest powołana i gdybyśmy nie przyznali tych środków 

to w ogóle będzie problem. Nie będzie decyzji o odejścia od inwestycji i będzie 

problem z funkcjonowaniem spółki.  

Przewodniczący – Komisja opiniuje projekt uchwały i nie grozi to jakimiś 

konsekwencjami. Stadion jest problemem i z tym problemem będzie się trzeba 

zmierzyć w tej kadencji Sejmiku. Radni poprzednich kadencji to zrobili i zwyciężyła 

argumentacja, że zburzenie będzie kosztować tyle co dokończenie.  

Radny Marek Gzik – jeżeli w wspólnie wydamy oświadczenie po policzeniu 

wszystkich kosztów to jest za takim rozwiązaniem. Jeżeli uznamy, że problem 
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Stadionu nie jest winą Zarządu Województwa (zawodność techniki) i wspólnie 

weźmiemy odpowiedzialność za decyzję po wydatkowaniu setek milionów złotych, 

to możemy iść w tym kierunku.  

Radny Zbigniew Przedpełski – poprosił o przegłosowanie odroczenia opiniowania 

tego projektu uchwały. 

Przewodniczący – najpierw poprosi Panią Skarbnik o przedstawienie konsekwencji 

braku opinii Komisji oraz gdyby ta uchwała na sesji Sejmiku nie została podjęta.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – spółka nie upadnie ponieważ nie 

potrzebuje dużo środków na swoje funkcjonowanie. Natomiast spółka realizuje 

zadania i są zawarte umowy w trybie zamówień publicznych. Procedury powodują, 

że najwcześniej środki w wyniku tej uchwały będą do dyspozycji pod koniec maja. 

Już na koniec lutego będzie trzeba zapłacić ok 3 mln zł faktur za trwające prace. 

W kwietniu zgodnie z harmonogramem do zapłaty będzie ok 10 mln zł. Zerwanie 

umów wiąże się z karami. Przekaże uwagi Państwa Radnych Marszałkowi 

Województwa. Natomiast z punktu widzenia płynności i zobowiązań, które już są, 

to przesunięcie decyzji o miesiąc teoretycznie nie jest groźne, ale nie ma pewności 

jaka decyzja będzie za miesiąc. Dodatkowo co z płatnościami, które już są  

i co z karami umownymi?  

Radny Grzegorz Wolnik – ponieważ inwestycja ta trwa już od lat to w dwadzieścia 

minut nie podejmiemy raczej decyzji co z nią dalej. Zaproponował, aby trzy Komisje: 

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja Budżetu, Skarbu 

i Finansów oraz Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji odbyły posiedzenie 

na Stadionie Śląskim. Spróbujmy natomiast zaopiniować dzisiaj przedmiotowy projekt 

uchwały. Były informacje w poprzedniej kadencji, że przekroczyliśmy tzw. punkt bez 

powrotu. Dodatkowe informacje uzyskamy być może na sesji Sejmiku.  

Przewodniczący – Marszałek Województwa był zaproszony na nasze posiedzenie. 

Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej Komisji tej uchwały raczej nie 

ma sensu bo prawdopodobnie wynik będzie podobny jak w przypadku opiniowania tej 

uchwały.  

Radny Zbigniew Przedpełski – wnioskował o negatywne zaopiniowanie uchwały.  

Radny Michał Wójcik – wnioskował, aby jednak formalnie przegłosować wniosek 

o zdjęciu z porządku obrad dzisiejszej Komisji przedmiotowej uchwały. To jednak nie 

są dwa tożsame głosowania. Głosowanie za zdjęciem z porządku nie oznacza, że nie 

będzie głosował za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały. 

Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek o zdjęciu z porządku obrad 

dzisiejszej Komisji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytów 

długoterminowych na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku 

budżetowym 2015 (druk V/72). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6 przeciw – 6, wstrzymał się – 0 nie przyjęła wniosku 

o zdjęciu z porządku obrad dzisiejszej Komisji projektu uchwały Sejmiku 

w sprawie projekt uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytów 

długoterminowych na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku 

budżetowym 2015 (druk V/72). 
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Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych na wydatki 

majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2015 (druk V/72). 

 

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

projekt uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych 

na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2015 (druk 

V/72). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa 

Śląskiego w roku budżetowym 2015 (druk V/71). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – niezbędnym warunkiem 

uchwalenia budżetu jest równowaga między wydatkami bieżącymi i dochodami 

bieżącymi. W 2015 roku wzrosły wydatki bieżące np. o 20 mln zł w wyniku ugody 

sądowej z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. (płatnej w 7 ratach do lipca). 

Na Muzeum Śląskie wydatki bieżące wzrosły o 18 mln zł. Na zadania bieżące 

w edukacji przeznaczamy 6 mln zł. W nowej perspektywie finansowej nie będziemy 

otrzymywać z budżetu państwa 15% dofinansowania do wynagrodzeń osób, które 

w ramach pomocy technicznej realizują zadania POKL i RPO (3,6 mln zł). Grozi nam 

katastrofa budowlana w Lublińcu i potrzebne jest 1,7 mln zł. Zespół Pieśni i Tańca 

„Śląsk” otrzyma 1,5 mln zł. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na zadania 

statutowe otrzyma 1,2 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Muzeum Węglowe 

w Zabrzu otrzyma 1 mln zł. Zadania z zakresu pomiaru dróg, które muszą być 

wykonane, kosztować będą 1 mln zł. Wzrost wydatków bieżących powoduje 

konieczność pokrycia starych zobowiązań kredytowych (rolowanie długu). Zaciągamy 

więc kredyt. Będzie też potrzebny kredyt na drogi, ale można go zaciągnąć później.  

Radny Piotr Czarnynoga – gdyby inne uchwały w sprawie kredytu były tak dobrze 

uzasadnione to nasze obrady byłyby krótsze.   

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki 

majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2015 (druk V/71). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 8 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku 

budżetowym 2015 (druk V/71). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Zabrze i Miastu Gliwice (druk V/66). Zaproponował, aby 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

Komisja w głosowaniu: za – 8 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Zabrze i Miastu Gliwice (druk V/66). 
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Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program 

stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013  

i w latach następnych (druk V/67). 

Barbara Szafir Zastępca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego – 

realizujemy projekt DoktoRIS i mamy do zagospodarowanie pewne oszczędności, 

a realizacja projektu kończy się 30 września 2015 roku. Nie ma możliwości dokonania 

wyboru kolejnych stypendystów. Zarząd podjął zatem uchwałę, aby kolejnym 

osiemnastu stypendystom z listy rankingowej przyznać stypendia. Zmiany 

w regulaminie dotyczą zmiany nazwy instytucji zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju 

Infrastruktury) i zmiany związanej z kodeksem cywilnym dotyczącej stałego 

zamieszkania. Natomiast zmiany związane ze stypendiami dotyczą przedłużenia 

o dodatkowe dwa semestry. Oczywiście każdorazowo przed przyznaniem stypendium 

będzie sprawdzane sprawozdanie z postępu prac.  

Radny Marek Gzik – czemu nie możemy zrobić naboru? 

Barbara Szafir Zastępca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego – 

wynika to z braku czasu, projekt musi być zakończony do 30 września.  

Radny Marek Gzik – w regulaminie był zapis dyskryminujący mechaników. 

Doktoranci na studiach mechaniki nie mogli aplikować do tego programu. Trzech jego 

doktorantów otworzyło doktoraty w dyscyplinie mechanika i nie mogli aplikować 

z powodów formalnych do tego programu.  

Barbara Szafir Zastępca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego – 

w przypadku pierwszych zmian regulaminu uwagi zgłoszone zostały już po czasie, 

a kolejna zmiana regulaminu nie dotyczyła załącznika, który obejmował te dyscypliny.  

Radny Marek Gzik – może w kolejnych latach należy to uwzględnić.  

Barbara Szafir Zastępca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego – nie 

będzie już takiego programu dla uczelni wyższych. Będzie program dla 

gimnazjalistów. Na poziomie krajowym mają być przyznawane stypendia.  

Radny Piotr Czarnynoga – o jaką kwotę oszczędności chodzi? 

Barbara Szafir Zastępca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego – 

obecnie oszczędności wynoszą ok. 1,9 mln zł.  

Radny Piotr Czarnynoga – jaki jest nasz wkład własny?  

Barbara Szafir Zastępca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego – 

w pierwszej edycji nie było wkładu własnego, a w drugiej edycji nasz wkład własny 

wynosi 7,5%.  

Radny Zbigniew Przedpełski – punkt 2 definicji: „Przebywanie z zamiarem stałego 

pobytu przejawiające się w tworzeniu na danym miejscu ośrodka swoich osobistych 

i majątkowych interesów”. Określenie majątkowych interesów jest używane raczej 

w dyrektywach UE, a w polskim prawodawstwie mówi się o interesach 

gospodarczych. Co oznacza to określenie „majątkowych interesów” w prawie 

polskim? Skąd ten zapis?  

Barbara Szafir Zastępca Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego – jest 

to definicja zamieszkania przepisana z Kodeksu cywilnego. Przejawem majątkowych 

interesów może być zarabianie w danym miejscu.  

Radny Zbigniew Przedpełski – zgodnie z orzecznictwem Trybunału w Sztrasburgu 

tak nie jest.  
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Przewodniczący – rozbieżności w tej kwestii nie mają wpływu na zaopiniowanie 

projektu uchwały. Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki 

majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2015 (druk V/71). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 7 przeciw – 0, wstrzymał się – 1 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku 

budżetowym 2015 (druk V/71). 
 

Ad. 3 

Przewodniczący – nie będziemy omawiać Sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego. Komisja 

otrzymała pismo Rady Gminy Jasienica dotyczące zahamowania wypływu środków 

finansowych wypracowywanych w regionie (do wiadomości).  

Radny Piotr Czarnynoga – wyraził zdziwienie, że podczas dyskusji nad tematami 

inwestycyjnymi brak Dyrektora Wydziału Inwestycji.  

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 

 


