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Protokół nr 4 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 12.03.2015 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.  
 

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/103) oraz projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa 

Śląskiego na rok 2015 (druk V/104). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – projekt zmian w WPF 

wprowadza 4 nowe przedsięwzięcia wieloletnie: drugi etap rozbudowy ścieżki 

dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, zintegrowany system informatyczny 

wspomagający zarządzanie w Szpitalu nr 2 w Jastrzębiu, sieć regionalnych 

obserwatoriów specjalistycznych, realizację Programu ochrony powietrza (środki 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska). Wykreślane jest jedno przedsięwzięcie, na dwa lata wpisana była 

regionalna kampania promocyjna województwa, ale w ubiegłym roku nie została 

rozpoczęta i stała się zadaniem jednorocznym. Jest wiele zmian w limitach wydatków 

i limitach zobowiązań. Zwiększają się limity wydatków na zadania POKL, cześć tych 

zwiększeń związanych jest z projektem uchwały dotyczącym zmian budżetu. 

Proponuje się przywrócenie części środków UE, która na koniec roku została wliczona 

w wynik finansowy. Zmiany te powodują konieczność uaktualnienia kwoty dochodów 

bieżących i majątkowych oraz zwiększenie przychodów w tym roku z tytułu wolnych 

środków będących rozliczeniem roku 2014. Następuje również zmiana upoważnienia 

dla Zarządu Województwa, limit zwiększamy przed zawarciem nowych umów 

wieloletnich niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Cześć tych zmian związanych 

jest ze zmianami budżetu i w budżecie. Pierwsza dotyczy zwiększenia per saldo 

dochodów budżetu. W marcu zawsze następuje korekta budżetu, czyli dostosowanie 

do wielkości przekazanych przez Ministra Finansów po uchwaleniu i opublikowaniu 

ustawy budżetowej. Otrzymaliśmy mniejszą kwotę części oświatowej subwencji  

o 2 mln 188 tys. zł, ale o ok. 1 mln 400 tys. zł zwiększono cześć regionalną subwencji. 

Zabraknie zatem ok. 750 tys. zł na zadania związane z edukacją. Otrzymaliśmy  

ok. 10 mln zł na obwodnice Żywca, zwiększamy zatem o tą kwotę dochody. 
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Narodowa Agencja Programu Erasmus przyznała nam 18 tys. zł na projekt 

pn. Europejska idea doradztwa dla międzynarodowej mobilności młodzieży. 

Na realizację programu Life+ (Ochrona Zbiorowisk Nieleśnych na terenie Beskidzkich 

Parków Krajobrazowych) zmniejszono nam dotację o 25 tys. zł. Ostatecznie per saldo 

nastąpi zwiększenie dochodów o 10 mln 861 tys. zł. Jeżeli chodzi o wydatki 

to należało przywrócić środki, które zostały w wyniku. Generalnie należy zwiększyć 

wydatki o 29 mln 998 tys. zł. W wyniku pisma Ministerstwa Finansów i konieczności 

dostosowania budżetu, na koniec pierwszego kwartału, do sprawozdań za rok ubiegły, 

nadwyżka w postaci wolnych środków to 22 mln 336 tys. zł. Pokryte z tego zostanie 

750 tys. zł brakujących środków z subwencji oświatowej. Przywrócone zostaną środki 

unijne, które na koniec roku węszyły w wynik finansowy w wysokości 9 mln 

877 tys. zł np. na Program Comenius. Muszą, też zostać przywrócone środki 

tzw. alkoholowe 5 mln 21 tys. zł (za koncesje na sprzedaż hurtową napoi 

alkoholowych do 18%). Kolejnym parafunduszem jest dawny Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych i środki, które nie zostały wykorzystane (202 tys. zł) muszą wrócić 

na ten sam cel. Podobnie w przypadku udostępnienia dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej (39 tys. zł). Na Fundusz kolejowy muśmy przywrócić 1 zł. Biorąc 

to pod uwagę kwota wolnych środków do podziału zmniejszyła się i Zarząd 

Województwa proponuje kilka zadań na łączną kwotę 8 mln 482 tys. zł. Zadania te są 

ujęte w tabeli nr 4 do projektu budżetu dotyczącej zadań, które nie zostały ujęte 

w budżecie i stanowią listę rezerwową. Zarząd proponuje zwiększyć wydatki  

o 600 tys. zł dla ROPS na dokończenie starej perspektywy finansowej i zamknięcie 

projektu. W edukacji brakowało środków na odpisy do funduszu świadczeń socjalnych 

oraz inne cele, łącznie jest to 1 mln 936 tys. zł. Czyli edukacja dostanie 750 tys. zł 

na uzupełnienie zmniejszenia subwencji oraz te 1 mln 936 tys. zł. Kolejne zadanie 

to remont dachu siedziby Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 

(100 tys. zł). Niektóre zadania są potraktowane łącznie. Na wspólne z gminami 

inwestycje na drogach wojewódzkich proponuje się 2 mln zł. Zwiększane są środki na 

Europejski Kongres MŚP o 100 tys. zł. Na podwyższenie kapitału zakładowego 

Uzdrowiska w Goczałkowicach zaplanowano 2 mln zł. W tym roku przypada 70-lecie 

Filharmonii oraz jubileusz Opery w Bytomiu i Zarząd proponuje po 50 tys. zł na te 

uroczystości. Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie ma problem z remontem sceny i jest 

propozycja udzielenia pomocy finansowej miastu na ten cel. Na prace restauratorskie 

i konserwatorskie musi być ogłoszony zgodnie z przepisami konkurs i proponuje się 

400 tys. zł na zabezpieczenie i ochronę Katedry w Sosnowcu (wcześniej było już 

100 tys. zł). W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym na modernizację kotłowni gazowej 

przy budynku szklarni proponuje się 386 tys. zł. Zarząd pozostawił jeszcze 2 mln 818 

tys. zł do podziału w terminie późniejszym. Przenoszone są też wydatki między 

działami klasyfikacji budżetowej. Dotyczy to głównie środków z UE.  

Radny Jan Kawulok – jedną z pozycji jest podwyższenie kapitału zakładowego 

Uzdrowiska w Goczałkowicach. Czemu jest potrzeba podwyższenia kapitału?  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – podwyższenie kapitału związane jest 

z koniecznymi nakładami inwestycyjnymi, które mają doprowadzić do zwiększenia 

jakości obsługi pensjonariuszy. Cześć pomieszczeń dla pacjentów nie ma węzłów 

sanitarnych, a węzły sanitarne są na piętrach. Jest jeszcze wiele innych problemów 

związanych z jakością obsługi. Chcemy, aby uzdrowisko było wstanie zarabiać 
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na siebie. W obecnym standardzie jest to bardzo trudne. Znając sytuację uzdrowiska 

i gminy, która gdyby uzdrowisko przestało funkcjonować znalazła by się w ciężkiej 

sytuacji, uważamy, że podniesienie standardu pozwoli zwiększyć przychody.  

Radny Jan Kawulok – na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 

Zdrowia sama Pani Marszałek wspominała na przykładzie Szpitala Kolejowego 

w Katowicach, że inwestycje w służbie zdrowia są chaotyczne. W tym przypadku 

płatnikiem jest NFZ i nie wiadomo, czy zainwestowanie środków spowoduje przyrost 

przychodów. Mieliśmy stworzyć sieć szpitali, które miały być podstawą i środki miały 

być przeznaczane głównie dla tych jednostek, a w tej chwili jest zupełnie inaczej. 

Dokapitalizowywanie powstałych spółek i pokrywanie strat powoduje przeznaczanie 

środków na jednostki przekształcone. Zmniejszona zostaje kwota na drogi o 12 mln zł 

np. na DW 941. Które konkretnie zadania nie będą zrealizowane?  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – większość zadań nie będzie 

realizowanych z uwagi na braki dokumentacji.  

Radny Jan Kawulok – informacja o zmniejszeniu wydatków na drogi jest dość 

drażliwym tematem i poprosił o udzielenie odpowiedzi na sesji Sejmiku.  

Radny Mirosław Mazur – poprosił również o informację dotyczącą wspólnych 

przedsięwzięć z gminami na kwotę 2 mln 800 tys. zł.   

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – przygotujemy pełną informację na sesję 

Sejmiku.  

Radny Zbigniew Przedpełski – jaki jest kapitał tego uzdrowiska obecnie? Jaka jest 

struktura właścicielska tego kapitału?  

Józef Koczar Radca Prawny UM – przekaże szczegółową informację o wysokości 

kapitału zakładowego, natomiast jest to jednoosobowa spółka z udziałem 

Województwa, powstała na bazie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej.  

Radny Piotr Czarnynoga – poz. 22 w WPF, gdyby było tak, że zmniejszenie wynika 

z braku dokumentacji, to można byłoby to zrozumieć, ale na końcu pisze: 

„zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w skali 2014-2020”. Jedynie drogi 

wojewódzkie w perspektywie 2014-2020 mają szanse na środki (kwota 1 miliard 

342 mln zł). W roku 2015 zmniejszamy o 12 mln zł, a zostaje 15 mln zł.   

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zmian dokonano w wyniku 

przesunięcia środków między zadaniami. Przekaże pytanie, aby przygotowano 

wyjaśnienia. Być może zmniejszono środki, bo nie ma dokumentacji i przekazano 

na inne zadania, natomiast w przyszłym roku wejdą te zadania na nowo.  

Radny Piotr Czarnynoga – zapis jest taki: „zmniejsza się łączną kwotę nakładów 

finansowych z 1 miliarda 342 mln zł na 1 miliard 330 mln zł. Czyli te 12 mln zł 

przepada.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – ale jest to jedno zbiorcze 

przedsięwzięcie, a w WPF w załączniku nr 2 jest kilka zadań. Odpowiedzi 

szczegółowej udzieli Wydział Komunikacji.  

Radny Piotr Czarnynoga – czyli może być tak, że 12 mln zł będzie jednak na drogi? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – na innych przedsięwzięciach.  

Radny Piotr Czarnynoga – w omówieniu projektu uchwały pojawiło się 10 mln zł 

na obwodnicę Żywca, ale nie jest to, to samo.  
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Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – obwodnica Żywca jest 

odrębnym przedsięwzięciem.  

Radny Piotr Czarnynoga – dodatkowo środki pochodzą z budżetu państwa, a tu są 

środki z RPO i nie ma to związku. Pojawiła się kwota 60 tys. zł pomocy finansowej 

dla Miasta Będzina na zadanie własne gminy Będzin. Czy oznacza to, że jest szansa 

dla innych np. domów kultury z Bierunia, Lędzin itp. na dofinansowanie?  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – od 1 marca nie odpowiada za kulturę, ale 

sprawa pomocy gminie Będzin to była jego propozycja. Teatr Dzieci Zagłębia pełni 

jednak rolę regionalną i być może powinien być jednostką regionalną. Repertuar 

i dotychczasowa działalność ma charakter ponadregionalny i z tego tytułu 

zdecydowaliśmy się wspomóc, choć potrzeby są o wiele większe. W Zagłębiu żadna 

z instytucji kultury nie jest współfinansowana przez Województwo. Jeżeli instytucje, 

które wymienił Pan Radny będą pełnić rolę ponadregionalną to być może będą mogły 

takie wnioski składać. Będziemy to oceniać indywidualnie.  

Radny Adam Gawęda – wracając do poz. 22 w WPF, wymienione zostały tu dwie 

drogi wojewódzkie DW 933 i DW 935. Droga DW 933 na miesiąc przed 

zakończeniem kampanii samorządowej na odcinaku od autostrady A1 do drogi 

krajowej 78 została rozpoczęta, a po zakończeniu kampanii nic się tam nie dzieje. 

Część nawierzchni została sfrezowana. Dzisiaj jest projekt zmniejszenia wydatków 

na ten cel. O jaką kwotę chodzi w przypadku drogi DW 933? Dodatkowo 

wyszczególniona została droga DW 935, która również potrzebuje remontu.  

Radny Zbigniew Przedpełski – słyszał, że Teatr Dzieci Zagłębia ma być 

likwidowany. Czy zaproponowana kwota w jakiś istotny sposób przeciwdziała 

problemom tego teatru? Czy jest pewność, że będzie funkcjonował do końca roku? 

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – sytuacja wygląda w ten sposób, że 

konieczne nakłady związane z funkcjonowaniem teatru dotyczą polepszenia standardu 

sceny i zaplecza. Koszt wyniesie ponad 120 tys. zł, z czego 60 tys. zł stanowiłaby 

nasza pomoc. Powinno to wystarczyć, aby teatr funkcjonował dalej bez problemów.  

Radny Zbigniew Przedpełski – czyli chodzi o remont sceny? 

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – tak oraz zakup drobnego wyposażenia. 

Pozostałe środki zapewnia gmina Będzin.  

Radny Mirosław Mazur – nie odpowiedziano na jego pytania.  

Przewodniczący – odpowiedzi zostaną udzielone na sesji Sejmiku.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – przekaże zapytania Radnych.  

Przewodniczący – najlepiej gdyby to była pisemna informacja.  

Radny Mirosław Mazur – jeżeli będzie taka możliwość to poprosił o przesłanie 

odpowiedzi mailowo.  

Radny Stanisław Gmitruk – poinformował, że złożył interpelację dotyczącą 

wszystkich dróg powiatowych i potrzeb inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. 

Udostępni zainteresowanym radnym odpowiedź po jej otrzymaniu.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/103). 
 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/103). 
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Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na rok 2015 (druk V/104). 
 

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/104). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

w 2015 pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją 

przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań 

zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 roku Filii w Wodzisławiu Śląskim 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku (druk V/91). 

Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – w 2012 

roku rozpoczęto proces restrukturyzacji bibliotek pedagogicznych, polegający 

na likwidacji nadmiaru filii. W przypadku Wodzisławia podjęto decyzję likwidacji, 

ale Wodzisław zwrócił się z prośbą, aby zasoby filii dalej służyły mieszkańcom. 

Doszło do porozumienia, że my likwidujemy filie, ale Wodzisław przejmuje cały 

majątek łącznie z księgozbiorem i 4 pracownikami na podstawie art. 23’ KP. 

Województwo natomiast będzie w 50% współfinansować koszty wynagrodzeń 

pracowników. W 2014 roku udzielono po raz pierwszy pomocy finansowej 

w wysokości 88 tys. zł. Obecnie będzie to 55 tys. zł ponieważ jedna osoba odeszła 

z pracy. Pomoc będzie trwać dopóki pracownicy będą tam pracować.  

Radna Martyna Starc – Jażdżyk – jako członek Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

brała udział w procesie wygaszania filii bibliotek pedagogicznych. Wówczas 

informowano, że restrukturyzacja ma przynieść określone korzyści finansowe. 

Nie rozumie działania polegającego na likwidowaniu naszych bibliotek 

i przeznaczania środków na nie nasze biblioteki, leżące w gestii gmin. Cześć fili była 

na bardzo wysokim poziomie, a cześć nie, ale zamknięte zostały również te dobre.  

Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – 

korzyścią dla Województwa jest pozbycie się kosztów utrzymania fili, jedynym 

naszym kosztem jest dofinansowanie wynagrodzeń.  

Radny Mirosław Mazur – ponieważ nie jest członkiem merytorycznej komisji oraz 

jest to jego pierwsza kadencja poprosiło przybliżenie procesu restrukturyzacji. 

Co jeszcze mamy przed sobą? Jakie skutki finansowe przyniesie? 

Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – mamy 

cztery Biblioteki Pedagogiczne w Katowicach, Bielsku-Białej, Rybniku 

i Częstochowie. Nie było zastrzeżeń do tych bibliotek, ale zaszłością była bardzo duża 

liczba fili. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Bibliotekę Pedagogiczną w Katowicach, która 

miała 17 fili. Doszliśmy do wniosku, że filie w większości nie zaspakajają potrzeb 

mieszkańców i są blisko siebie położone. Najpierw wystosowaliśmy pismo 

do dyrektorów bibliotek, aby sami przedstawili nam swoje propozycje. Realizując 

restrukturyzację właściwie realizowaliśmy plan przestawiony przez dyrektorów 

bibliotek. Przykładowo zlikwidowano 4 filie Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach. 

Likwidacja zgodnie z prawem wymaga wniosku dyrektora biblioteki.  

Radny Mirosław Mazur – a co przed nami? 
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Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – można 

dalej kontynuować proces restrukturyzacji.  

Radny Mirosław Mazur – można, czy trzeba?  

Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – jego 

zdaniem trzeba, ale wymaga to indywidualnej oceny. Nie jest w tej chwili wstanie 

powiedzieć ile fili wymagałoby likwidacji.  

Radny Mirosław Mazur – mamy do tego jakieś kryteria np. statystykę odwiedzin?  

Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – 

kryterium dla nas jest liczba czytelników i jeżeli jest ona nieznaczna to nie ma sensu 

wydatkować środków na utrzymanie takiej fili.  

Radny Michał Wójcik – teraz w Czeladzi są akcje społeczności lokalnych, aby 

odtworzyć tą filie.  

Radny Mirosław Mazur – czy Czeladzi przejęta została przez jakaś bibliotekę 

lokalną?  

Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – nie, 

została zlikwidowana.  

Radna Martyna Starc – Jażdżyk – w Czeladzi filia znajdowała się w gmachu 

komendy miejskiej policji.  

Radny Jan Kawulok – projekt uchwały to jedna sprawa, ale powinniśmy 

przygotować jakiś program np. jedna biblioteka na 500 tys. mieszkańców. Ilość 

odwiedzin i odległość do biblioteki. Dyrektorzy bibliotek mają bardzo trudną sytuację 

ponieważ chodzi o zwalnianie pracowników i środowiska lokalne. Natomiast przyjęcie 

pewnych kryteriów pozwoli obronić takie decyzje. Ewentualnie przejęcie 

za partycypacje w kosztach, ale np. 50% w pierwszym roku, a 40% w kolejnym i tak, 

aż do wygaszenie partycypacji. Stworzenie takiego dokumentu i rozłożenie procesu 

na dwa, trzy lata byłoby sensowniejsze. Czy ci co zlikwidowali, a nie wiedzieli 

o możliwości dofinansowania, tak jak Wodzisław, nie będą mieli żalu? Jako Sejmik 

powinniśmy tworzyć system dostępności.  

Radny Mirosław Mazur – powinna być większa współpraca z samorządem 

lokalnym.  

Radny Jan Kawulok – samorząd lokalny mógłby mieć część pedagogiczną 

w bibliotece miejskiej.  

Przewodniczący – nie konkurowalibyśmy wtedy z bibliotekami miejskimi.  

Radny Mirosław Mazur – możemy uzupełnić ich ofertę. 

Radny Jan Kawulok – jak zaproponujemy księgozbiór oraz dofinansowanie kosztów 

osobowych do 5 lat, to byłoby to jakieś rozwiązanie. Chodzi o stworzenie zasad 

przekształcania.  

Radna Martyna Starc – Jażdżyk – czy nasza Komisja może skierować taki wniosek 

do Komisji Edukacji, Nauki i Kultury?  

Przewodniczący – może, ale możemy też zwrócić się do merytorycznego wydziału.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – nie ma pomysłu otwieranie nowych 

bibliotek. Przeprowadzone działania wynikały z zawartego konsensusu. Pomoc ta nie 

jest pierwszy raz udzielana, a inne gminy wiedząc o tym nie wnioskowały o środki. 

Chodzi o utrzymanie pewnego uzgodnionego stanu.  
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Radny Mirosław Mazur – nie chodzi o ten projekt uchwały, ale o to abyśmy mieli 

jakiś cel. Jeżeli podłączymy księgozbiory, to jest to jakiś pomysł, który należy 

przemyśleć.  

Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – zanim 

przystąpiono do restrukturyzacji przygotowaliśmy koncepcję, nie były to działania 

chaotyczne i improwizowane. Wystosowaliśmy do każdej gminy i miasta pismo 

z zapytaniem, czy nie są zainteresowani przejęciem fili. Jedynie z Wodzisławiem 

doszło do porozumienia. Pozostałe samorządy nie były zainteresowane.  

Przewodniczący – podobny problem pojawi się przy likwidacji kolegiów, które 

również mają księgozbiory i je też będzie trzeba zagospodarować.  

Radny Adam Gawęda – powiat wodzisławski tak naprawdę przejął nieswoje zadania 

w drodze porozumienia. Inne są uwarunkowani Biblioteki Pedagogicznej 

w Katowicach, a inne fili w powiecie ziemskim. Utrzymanie i partycypacja w kosztach 

wydaje się dobrym rozwiązaniem. Wskazuje to na możliwość dochodzenia 

do porozumienia miedzy rożnymi szczeblami samorządu.  

Radny Zbigniew Przedpełski – należy pogratulować udanej restrukturyzacji 

w Wodzisławiu. W dyskusji powstała pewna idea dalszego wygaszania tych jednostek. 

Pojawiła się informacja, że biblioteka była nierentowna. Poprosił o podanie przykładu 

rentownej biblioteki.  

Robert Suwała Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – może 

niezbyt dokładnie się wyraził. Chodziło o koszty etatów, utrzymania budynków 

i mediów w odniesieniu do liczby korzystających.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2015 pomocy finansowej Powiatowi 

Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 

roku Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku 

(druk V/91). 
 

Komisja w głosowaniu: za – 12 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2015 pomocy 

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej 

z dniem 31 grudnia 2013 roku Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku (druk V/91). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie przez Województwo Śląskie w formie darowizny nieruchomości 

położonej w Tychach na rzecz Gminy Tychy (druk V/92). 

Radny Janusz Pasternak – darowizna jest na rzecz powiatu czy gminy? 

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – zarządzenie prezydenta miasta w tym zakresie brzmi, że 

na rzecz gminy. Zarządzać nieruchomością ma Miejski Zarząd Dróg.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie 

w formie darowizny nieruchomości położonej w Tychach na rzecz Gminy Tychy 

(druk V/92). 
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Komisja w głosowaniu: za – 12 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

przez Województwo Śląskie w formie darowizny nieruchomości położonej 

w Tychach na rzecz Gminy Tychy (druk V/92). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie określenia 

zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2015 środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk V/102).  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – co roku 

do Sejmik trafia projekt uchwały określającej na co będą przeznaczane w danym roku 

środki z PFRON. W tym roku proponujemy dwa rodzaje zadań. Pierwsze 

to dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

Utworzonych jest 10 zakładów aktywności zawodowej, w których pracuje ok 500 

osób. Województwo jest zobligowane do przekazywania środków na ich bieżące 

funkcjonowanie. Drugie zadanie to dofinansowanie robót budowlanych. Łączna pula 

środków finansowych to 17 mln 776 tys. zł, z czego 8 mln 269 tys. zł jest na zakłady 

aktywności zawodowej, a 7 mln 776 tys. zł to zobowiązania na projekty inwestycyjne 

(dwuletnie). Resztę środków rozdysponujemy w formie konkursów, na które wnioski 

składano do 30 listopada 2014 roku. Wnioski zostały poddane ocenie formalnej. 

Wysłano pisma o uzupełnienia i po uzupełnieniu zobaczymy jakie wnioski 

zakwalifikują się do dofinansowania. Wpłynął również wniosek Miasta Gliwice 

i wniosek Caritas Archidiecezji Katowickiej dotyczące utworzenia zakładów 

aktywności zawodowej, które też będą podlegać rozpatrzeniu. Zastanawialiśmy się też 

nad trzecim rodzajem zadań, którym są konkursy dla organizacji pozarządowych. 

Jednak PFRON ma środki na ten cel i organizuje takie konkursy uznaliśmy więc, że 

nie będziemy powielać działań.  

Przewodniczący – nie było wniosków o pożyczki na utrzymanie miejsc pracy?  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – nie było.  

Radny Adam Gawęda – na likwidację barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu 

kwota jest bardzo wysoka. Czy środki przeznaczone są tylko na likwidację barier, czy 

też również na inne cele?  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – w przypadku 

takich projektów kwoty są znaczące np. w Dąbrowie Górniczej dofinansowaliśmy 

kwotą ponad 5 mln zł ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi 

o Sosnowiec to jest tam dobudowanie szybu windowego. Jest ogromne 

zapotrzebowanie na wymianę dźwigów w szpitalach i domach pomocy. Dźwigi 

w Szpitalu w Sosnowcu służą do wożenia chorych oraz osób przybywających 

z zewnątrz. Taki układ został zbudowany. Dźwigi są dostosowane, ale kumuluje się to 

w jednym miejscu. Chodzi, też o oddzielenie strefy brudnej, od strefy czystej. Projekt 

uzyskał akceptację, a Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej odbyła wizytę w Szpitalu 

w Sosnowcu i pozytywnie odniosła się do dofinansowania takiego projektu.  

Radny Adam Gawęda – nie wchodzi w polemikę dotyczącą dofinansowania tego 

projektu, bo środki są zasadne, ale nie chciałby, aby środki przeznaczano na inne 

zadania. Jeżeli Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wizytowała ten szpital 

to traktuje to jako wystarczające.  
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Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – zakres robót 

jest do wglądu.   

Radny Mirosław Mazur – jest to duże przedsięwzięcie bo budynek jest ogromny 

(dziesięciokondygnacyjny).  

Radny Michał Wójcik – czy były jeszcze jakieś inne wnioski?  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – były, Zarząd 

wybrał spośród wniosków.  

Radny Michał Wójcik – czy możemy poznać pełną listę wniosków?  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – przygotujemy 

na sesję Sejmiku taką informację.  

Radny Zbigniew Przedpełski – dofinansowanie bieżącej działalności zakładów 

aktywizacji zawodowej. Skąd są te zakłady? Czemy 10 zakładów? W jakich kwotach? 

Jaki jest tryb podziału?  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – gminy, miasta 

lub organizacje pozarządowe składają wnioski o utworzenie zakładu aktywizacji 

zawodowej, które są przedkładane Zarządowi Województwa. Jeżeli spełniają 

wszystkie wymogi wynikające z ustawy o rehabilitacji to Zarząd podejmuje decyzję 

o utworzeniu takiego zakładu. Pracują tam osoby o różnym stopniu 

niepełnosprawności. W tej chwili pracuje w 10 zakładach 447 osób. Może przekazać 

pełną informację Państwu Radnym gdzie się mieszczą takie zakłady i czym się 

zajmują.  

Przewodniczący – czy pełna kwota została rozdysponowana?  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – w tej chwili 

z tych 17 mln 776 tys. zł musimy zapewnić 8 mln 269 tys. zł (na zakłady) oraz 7 mln 

776 tys. zł, bo są to nasze zobowiązania. Natomiast pozostała kwota na dwa wnioski 

podlegające ocenie dotyczące zakładów aktywności zawodowej i prawie 1 mln zł 

na realizację robót budowlanych. Wnioski składane były do 30 listopada i podlegają 

aktualnie ocenie. 

Radny Zbigniew Przedpełski – nie wie czy możemy zaopiniować ten projekt 

uchwały ponieważ jest to uchwała finansowa, a nie ma podziału środków. W świetle 

tego projektu można na Szpital w Sosnowcu dać np. 1 zł. Czy w treści uchwały nie 

powinny być podane kwoty?  

Przewodniczący – czyli takie zestawienie powinno stanowić załącznik do uchwały?  

Radny Zbigniew Przedpełski – albo załącznik, albo w punktach wymienić kwotowo 

wielkości jakie przydzielamy.  

Radny Jan Kawulok – w uchwale w ogóle nie mamy kwoty.  

Przewodniczący – do tej pory były tak przygotowywane uchwały w tej sprawie. Może 

przyjmijmy uzasadnienie jako załącznik do uchwały.  

Radny Mirosław Mazur – możemy też poprosić o zmianę treści uchwały na sesję.  

Przewodniczący – chodzi o to, aby uchwała korespondowała z kwotami znajdującymi 

się w uzasadnieniu. Przyjmijmy zatem jako propozycję Komisji do Zarządu 

Województwa, aby uzasadnienie stało się załącznikiem do uchwały.  

Radny Jan Kawulok – fragmenty uzasadnienia bez części opisowej.  

Radny Mirosław Mazur – załącznik albo integralna część uchwały.  

Przewodniczący – rekomendując Zarządowi Województwa formę załącznika 

zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku 
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w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2015 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk V/102). 
 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań, na które 

Województwo Śląskie przeznacza w roku 2015 środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk V/102). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy na czas 

oznaczony 10 lat, parterowego pawilonu zachodniego przy Alei Legionów 10 (druk 

V/84). 

Radny Stanisław Gmitruk – poprosił o wyjaśnienie części uzasadnienia do projektu 

uchwały. Proponowana wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi netto 60 zł. Czy jest 

to kwota wynikająca z kalkulacji, czy kwota optymalna, a może cena wywoławcza? 

Dalej czytamy że przeprowadzony zostanie przetarg pisemny, którego jedynym 

kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najwyższa cena dzierżawy.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – cena wynika z kalkulacji przedstawionej przez szpital i jest to 

cena wywoławcza.  

Radny Jan Kawulok – w uzasadnieniu mowa o działalności handlowo-usługowej, ale 

ustawa o działalności leczniczej pewne elementy działalności usługowej np. zakłady 

pogrzebowe eliminuje. Chciałby, aby ta działalność usługowa należała do kategorii 

tzw. przyzwoitej.  

Radny Mirosław Mazur – a jest taka definicja?  

Radny Jan Kawulok – nie.  

Radny Mirosław Mazur – jak nie ma definicji, to nie bardzo jest o czym mówić.  

Radny Jan Kawulok – byłoby bardzo niezręcznie jeżeli ktoś powie, że radni wyrazili 

zgodę na działalność „nieprzyzwoitą”.  

Radny Mirosław Mazur – można określić działalności, które nie chcemy, aby się tam 

pojawiły.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – trudno w tej chwili określić jaka tam będzie działalności. Mamy 

wniosek szpitala i ograniczanie możliwej działalności na tym etapie jest raczej trudne.  

Radny Grzegorz Wolnik – nie idźmy zbyt daleko, dyrekcje szpitali też dbają, aby nie 

była to działalność „nieprzyzwoita”.  

Radny Jan Kawulok – ale może być to np. konkurencyjna działalność, a umowa ma 

być na 10 lat.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – nie może być to działalność konkurencyjna. Sejmik nie określa 

jaka to ma być działalność, ale zgodnie z przepisami wyraża zgodę na dzierżawę 

na okres dłuższy niż 3 lata. Nie ma zapisu, że może ingerować.  

Radny Mirosław Mazur – mamy się kierować interesem reprezentowanej 

społeczności. Jeżeli tak, to mamy pewne możliwości definiowania, ale nie wie 

dokładnie jakie. Nie piszemy o działalności „przyzwoitej” w dokumentach 
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przetargowych, bo takiej definicji nie ma. Natomiast działalność konkurencyjna to jest 

jasne pojęcie i może się znaleźć w przetargu.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – szpital nie prowadzi działalności  

handlowo-usługowej, więc jaka to może być działalność konkurencyjna?  

Radny Mirosław Mazur – ale mogą być świadczone takie same usługi jakie 

ma szpital. Podpisując kontrakt z NFZ może odbierać kontrakt szpitalowi. Można 

zastanowić się jakie ograniczenia można wprowadzić.  

Radny Grzegorz Wolnik – chodzi o 305 m
2
, co tam można zrobić?  

Radny Jan Kawulok – można zrobić chirurgię jednego dnia, która będzie 

konkurować z chirurgią ogólną.  

Radny Grzegorz Wolnik – jeżeli dyrektor szpitala podpisze taką umowę to zostanie 

zwolniony. 

Radny Mirosław Mazur – ale umowa zostanie.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – przygotowując projekt uchwały na Sejmik mamy opinię 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, że nie może być to działalność 

konkurencyjna. Taka informacja przekazana zostanie dyrektorowi szpitala. Można 

zaprosić dyrektora szpitala na sesję Sejmiku i uzyskać dodatkowe informacje. Temat 

był przedstawiony na radzie społecznej szpitala i jest jej pozytywna opinia.  

Radny Grzegorz Wolnik – idziemy trochę w złym kierunku ponieważ zaczynamy 

zajmować się bieżącym zarządzaniem jednostką. Mamy wyrazić zgodę albo nie, 

na prowadzenie działalności na okres dłuższy niż 3 lata. Jeżeli Państwo radni uważają, 

że nie, to tak może być. Natomiast zapraszanie dyrektorów na sesję nie jest dobrym 

rozwiązaniem. Zarząd Województwa i resortowy Marszałek odpowie na to pytanie. 

Nie widzi sensu dyskusji jaka tam ma być działalność, albo się zgadzamy 

na dzierżawę, albo nie.  

Radny Mirosław Mazur – powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy. Jedną jest 

kompetencja Sejmiku i niewątpliwie uchwała przygotowana jest zgodnie  

z tą kompetencją, bo otwiera możliwość dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata. Drugą 

rzeczą są wątpliwości radnych i po to jest Komisja, aby to wyjaśnić.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – Zarząd będzie pilnował jak będzie 

rozstrzygnięty przetarg. Jeżeli zgłoszona działalność będzie budzić nasze wątpliwości 

to, to unieważnimy. Mamy taką możliwość.  

Radny Zbigniew Przedpełski – nie zgadza się z Panem Przewodniczącym 

G. Wolnikiem. Mamy podjąć decyzję, ale nie wypada podejmować decyzji na zasadzie 

rzutu monetą. Jeżeli dobrze pamięta to w przybudówce jest kwiaciarnia, ale nie 

pamięta jaka działalność jest prowadzona w drugiej części. Co jest tam likwidowane? 

Jaka działalność i ile przynosi szpitalowi dochodu?  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – kiedyś były tam przychodnie bo to wynika 

z uzasadnienia.  

Radny Zbigniew Przedpełski – nie przypomina sobie co jest tam obecnie.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – nie wie co jest tam obecnie. Szpital zgłosił wolne 

pomieszczenia. Więc nawet jeśli coś tam jest, to albo kończy się umowa, albo została 

rozwiązana. Pomieszczenia zostają więc wolne i szpital chce je zagospodarować 

w trybie przetargu nieograniczonego z podaną ceną wywoławczą.  
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Radna Martyna Starc-Jażdżyk – jak rozumie jest zły stan techniczny tego budynku 

i potrzeba nakładów inwestycyjnych. Stąd prośba dyrektora szpitala by okres 

dzierżawy był dłuższy.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – okres zwrotu inwestycji jest dłuższy.  

Radny Zbigniew Przedpełski – ale są to nasze domysły.  

Radny Jan Kawulok – nie chodzi o to, aby blokować sprawę. Faktycznie, tak jak 

powiedziała Pani Randa, ktoś pewnie chce tam inwestować. Wyobraźmy sobie jednak 

sytuację, że ktoś inwestuje w poradnie, których szpital nie prowadzi. Za pięć lat 

zmieni się dyrektor i zasady kontraktowania, a zapis w umowie będzie np. taki, że 

szpital nie może prowadzić działalności konkurencyjnej do podmiotu dzierżawiącego. 

Nowy dyrektor będzie miał żal do wszystkich, czemu pozwolono na takie działania. 

Jeżeli dyrektor sprecyzował, że ma to być np. kwiaciarnia, to jest nawet za okresem 

20 lat. Natomiast jeśli ma to być jakaś działalność medyczna lub paramedyczna 

to powinniśmy do tego podejść ostrożnie. Niech dyrektor szpitala napisze informacje 

dla radnych.  

Radny Mirosław Mazur – było zapewnienie Pana Kazimierza Karolczaka Członka 

Zarządu, że jeżeli przetarg nie będzie w naszym interesie to zostanie unieważniony.  

Radny Jan Kawulok – nie wie czy Zarząd ma takie prawo.  

Przewodniczący – zaczynamy dość mocno antycypować różne rozwiązania. Jeśli 

będzie potrzebne dodatkowe wyjaśnienie to poprosimy na sesji Sejmiku Panią 

Wicemarszałek odpowiedzialną za służbę zdrowia. Zaproponował, aby Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat, 

parterowego pawilonu zachodniego przy Alei Legionów 10 (druk V/84). 
 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat, 

parterowego pawilonu zachodniego przy Alei Legionów 10 (druk V/84). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/48/15/2006 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego 

(druk V/93). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały Sejmiku. 

 

Komisja w głosowaniu: za – 11 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Nr II/48/15/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 

roku w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego 

zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego (druk V/93). 
 

Przewodniczący – wyczerpaliśmy w ten sposób opiniowanie uchwał Sejmiku. 

W skrytkach radnych oraz mailowo pojawił się dokument związany z restrukturyzacją 
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Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Sprawa ta jest już rozpoczęta i ma harmonogram 

realizacji. Jednym z punktów harmonogramu jest rozpatrzenie sprawy na sesji Sejmiku 

do 30 kwietnia. Na najbliższej sesji Sejmiku nie będziemy się tą sprawą zajmować.  

Radny Grzegorz Wolnik – materiał jest obszerny więc odpowiednio wcześniej został 

przekazany.  

Przewodniczący – zaproponował, aby radni zapoznali się z materiałem, a dyskusja 

nad tym dokumentem odbędzie się zapewne w kwietniu.  

Józef Koczar Radca Prawny UM – jeżeli chodzi o regulacje przyjęte 

w Województwie Śląskim, to sprawa przekształcenia spółki Przewozy Regionalne nie 

wymaga podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa. Skutki finansowe związane 

z działalnością przewozową są zabezpieczone w WPF. Sejmik nie musi się więc w tej 

materii ponownie wypowiadać. Natomiast sprawa związana z obniżeniem kapitału 

zakładowego należy do kompetencji Zarządu Województwa. Jednak z uwagi na to, że 

spółka Przewozy Regionalne ma istotne znaczenie dla Województwa, to Zarząd 

Województwa przekazał tą informację dla Radnych. Jest więc to materiał 

informacyjny.  

Przewodniczący – w harmonogramie jest przyjęcie uchwały.  

Józef Koczar Radca Prawny UM – w materiale jest przypis, że nie dotyczy 

to wszystkich województw.  
 

Ad. 3 

Radny Zbigniew Przedpełski – wracając do pytań, które zadał, to nie wie czy nie 

należałoby zwrócić się z wnioskiem o bardziej wyczerpujące przygotowywanie 

uzasadnień do projektów uchwał i informacji dla Radnych. Wydaje się, że dyrektor 

szpitala jest wstanie poinformować jakie ma zamiary.  

Przewodniczący – propozycje przyjmuje, ale zastanowi się co do sposobu realizacji, 

ponieważ gdybyśmy mieli generalizować i wystąpić z wnioskiem uniwersalnym 

to zaszkodzilibyśmy tym komórkom organizacyjnym, które w sposób rzetelny 

nas informują.  

Radny Zbigniew Przedpełski – chodzi o usprawnienie naszej pracy. 

 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 

 


