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Protokół nr 5 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego  

w dniu 19.03. 2015 r. Sala Szara  

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie proponowanego porządku. 

2. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.  

w Chorzowie – plan inwestycyjny.  

3. Sprawy różne i wolne wnioski.  

4. Zamknięcie posiedzenia.   

Wspólne posiedzenie Komisji prowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, 

Skarbu i Finansów Pan Mirosław Mazur. Posiedzenie miało charakter informacyjny. Wspólne 

posiedzenie Komisji na celu miało przedstawienie Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego 

informacji na temat sprzedaży Śląskiego Wesołego Miasteczka przez władze WPKiW. 

Posiedzenie było efektem wystąpienia Prezesa WPKiW – Arkadiusza Godlewskiego na Sesji 

Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 marca i przedstawieniem informacji na temat 

przekształceń spółki, która jest jednostką wojewódzką. W odpowiedzi na wystąpienie 

zwołane zostało wspólne posiedzenie dwóch Komisji na którym to Radni mieli możliwość 

uzyskania obszerniejszych informacji na temat planu przekształceń WPKiW, konkretnie 

sprzedaży Śląskiego Wesołego Miasteczka zagranicznemu inwestorowi.  

 

Przedstawiciel ze strony WPKiW zwrócił się z informacją do obecnych na sali osób, 

o podpisanie klauzuli tajności spotkania. Niemniej spotkało się to ze sprzeciwem. Podjęto 

więc rozwiązanie o przekazywaniu tylko i wyłącznie informacji nie mogących negatywnie 

wpłynąć na transakcję sprzedaży Śląskiego Wesołego Miasteczka, a dla osób 

zainteresowanych dogłębniej umożliwiono indywidualnie podpisanie klauzuli poufności 

konkretnej informacji.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Oddaje głos przedstawicielom WPKiW.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Opowiemy o tym, co najbardziej Państwa interesuje. Przedstawimy schemat transakcji 

ogólny, zabezpieczenie interesu publicznego w kluczowych elementach transakcji.  
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Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Zasada jest taka, że jeżeli w skutek zadawanych pytań okaże się, że coś jest informacją 

poufną to Państwo nas poinformujecie o tym i w zależności od tego czy kogoś temat będzie 

interesował dalej to podpisze stosowny dokument i uzyska dostęp do danej informacji, bądź 

w drugą stronę wystarczająca okaże się dla osoby wiedza nie wymagająca podpisania 

dokumentu.  

Radny A. Sławik  

Mam prośbę do Pana Prezesa 16 była Sesja Sejmiku Woj. Śląskiego zadałem tam pytanie 

z czego Pan żyje?  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Panie Radny to jeszcze nie jest punkt zadawania pytań. Chcę wrócić do porządku. Moment 

na pytania będzie. Na chwilę obecną kwestie formalne. Pragnę podkreślić, że spotkanie 

ma charakter roboczy i ma na celu zaspokojenie naszych potrzeb informacyjnych jako 

Radnych. Na spotkaniu nie będzie Zarządu Województwa Śląskiego, który również pracuje 

nad dokumentami związanymi z tym przekształceniem. Jest obecna Pani Skarbnik oraz 

Sekretarz. Pragnę poinformować, że na dzisiejszym posiedzeniu nie ma kworum. Najpierw 

będzie prezentacja ze strony WPKiW, a następnie czas na zadawanie pytań na zasadach 

wcześniej określonych. Punkt 3. Posiedzenia jest bardziej formalny, natomiast punkt 4. 

To zamknięcie posiedzenia. Jeśli nie macie Państwo uwag formalnych to proponuję przejść 

do realizacji porządku posiedzenia i oddaje głos przedstawicielom WPKiW. Ja natomiast 

ze swojej strony i innych obecnych na posiedzeniu osób chciałbym, abyście Państwo 

uwypuklili punkty związane z legalnością transakcji (brak historycznych obwarowań, które 

uniemożliwiałby ewentualną transakcję), przedstawienie informacji na temat wyłonienia 

doradcy oraz potencjalnego inwestora oraz kwestia bezpieczeństwa interesu publicznego 

w kontekście: spraw własnościowych, majątkowych, zarządczych w ewentualnej spółce 

z potencjalnym inwestorem oraz jak się to będzie zmieniać w perspektywie czasu oraz jakie 

będą z tego korzyści finansowe oraz z interesem publicznym, czyli szeroka, powszechna 

oferta za rozsądne pieniądze dla mieszkańców.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Bardzo dziękuję, dziękuję również za możliwość dzisiejszego spotkania. Mówimy o dużym 

i niezwykle ważnym przedsięwzięciu więc Państwu jako Radnym należy się dostęp 

do wszystkich informacji. Pan mecenas przedstawi strukturę transakcji oraz wszystkie 

dokumenty składające się na umowę. Na pytania Pana Przewodniczącego odpowiemy 

po prezentacji. Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie finansowania dla procesu modernizacji 

Śląskiego Wesołego Miasteczka, potrzebujemy środków finansowych, aby Wesołe 
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Miasteczko było Parkiem Rozrywki, z którego można być dumny. Celem drugim jest 

zapewnienie stałego, zrównoważonego źródła przychodów dla WPKiW. Od wielu lat 

Śląskiego Wesołe Miasteczko jest ważnym źródłem przychodów dla Parku, stąd proces 

modernizacji. Rocznie odwiedza Wesołe Miasteczko ok. 180 tys. ludzi, a chcemy żeby było 

to 1 milion rocznie, co wiąże się z tym, że wzrosłyby dochody dla Wesołego Miasteczka 

i WPKiW. Aby tak się stało, musi być odpowiednia infrastruktura.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Obecnie mamy spółkę WPKiW w skład której wchodzi spółka ZCP czyli Śląskie Wesołe 

Miasteczko. ZCP czyli wszystko, co wchodzi na Śląskie Wesołe Miasteczko (składniki 

materialne i niematerialne) zostało wycenione przez biegłych rewidentów na kwotę 

11 milionów 500 tys zł. W skład ZCP nie wchodzą grunty, na którym działa zorganizowana 

część tego przedsiębiorstwa. Rok temu utworzona została spółka celowa, która ma służyć 

jako późniejszych operator całego Wesołego Miasteczka, na podstawie umów dzierżawy 

na czas długookresowy (30 lat) do spółki mają wpływać środki z dzierżawy gruntów. 

My dajemy prawe do gruntu, urządzenia, historię tego miejsca, itd., potrzebujemy środków 

finansowych inwestor daje nam 27 mln zł jako kapitał. Zobowiązał się do zwrotu WPKiW 

3 mln zł, za inwestycje, które tam zostały poczynione, a jeszcze nam się nie zwróciły  

oraz do zapewnienia finansowania kapitałem dłużnym w wysokości 90 mln zł. Łącznie 

inwestycja na podstawie naszych umów to jest 120 mln zł. Struktura korporacyjna na dzień 

transakcji, my wnosimy nasz sprzęt – ZCP o wartości 11, 5 mln zł, zobowiązujemy się, 

że zawrzemy umowę dzierżawy i za to będziemy mieli 30% głosu. Natomiast inwestor TMR 

w zamian za 27 mln zł, będzie miał 70% głosu. Na tym etapie. Wspólnicy będą dawać swoje 

wkłady po nominalne my na podstawie swojej wyceny, a inwestor na podstawie nominalnej 

wkładu pieniężnego. Ostatecznie inwestor ma mieć 75% a my 25% rozliczenie projektu, 

abyśmy mogli otrzymać zwrot od TMR, w okresie 3 mc odkupi od nas 5%. W polskim prawie 

handlowym obowiązuje zakaz zwracaniu wkładu wspólnikowi, stąd takie rozwiązanie. 

WPKiW nie ma w zamiarze być udziałowcem mniejszościowym w Śląskim Wesołym 

Miasteczku, właścicielem spółki ma być prywatny inwestor. Stąd przewidzieliśmy trzy opcje 

wyjścia dla WPKiW: 

1. Jeżeli wszystko wyjdzie i Słowacy wydadzą 117 mln na te inwestycję, to po 5 latach 

będą mieli prawo do wezwania nas do sprzedaży udziałów za 10 mln zł. Jeśli tego nie 

zrobią to my będziemy mieli udziały w spółce, która będzie dużo więcej warta.  

2. Jeżeli poszłoby coś nie tak, Park przestał nagle działać, Wesołe Miasteczko 

przestałoby działać, spółka nie płaciłaby czynszu dzierżawnego WPKiW, to wtedy my 
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będziemy mieli prawo wezwać ich, do kupienia od nas za 10 mln udziałów. Ale nie 

będą mieli wtedy prawda do dzierżawy gruntów, ponieważ ta się rozwiąże.  

Mówiąc o gruncie jest mowa o obszarze na, którym teraz działa Śląskie Wesołe Miasteczko, 

po 5 latach najprawdopodobniej ma działać na obszarze większym. Dodatkowe 12 hektarów 

ma dojść. Plan inwestycyjny zakłada inwestycje na 38 hektarach, czyli będziemy mieli o 50% 

większe Wesołe Miasteczko. Umowa dzierżawy dodatkowa wejdzie po 5 latach 

bezwarunkowo. W przypadku, gdy inwestor uzna, że potrzebuje tego gruntu wcześniej 

to umowa może wejść przez upływem 5 lata, ale jeśli inwestor w ciągu dwóch wypełni plan 

inwestycyjny. Jeżeli inwestor się z czegoś nie wywiąże, bądź nie wpłaci kapitału, itp. 

Realizacja transakcji termin od 30 marca do 13 kwietnia 2015 r. Zakładamy, że odbędzie się 

to w przeciągu dwóch dni ale asekuracyjne dajemy dłuższy termin. TMR jako pierwsza 

przystąpi do spółki i wniesie wkład w wysokości 27 mln i obejmie udziały w wysokości 70%. 

Jeżeli podpiszą umowę a spółka nie otrzyma przelewu to TMR będzie musiał zapłacić nam 

2 mln zł i udziałów nie dostaną, bo te powstaną po rejestracji przez Sąd Rejestrowy. Suma 

ta to zwrot za całe przygotowania. Oni wkładają 27 mln do spółki, to daje nam pewność, że 

inwestor się nie wycofa. W tym momencie my wnosimy do spółki ZCP (Śląskie Wesołe 

Miasteczko) w zamian za to otrzymujemy 30% udziałów. WPKiW podpisuje umowę 

dzierżawy na okres 30 lat, dotyczy terenu Wesołego Miasteczka. Tą umowę dzierżawy będą 

podpisywać ludzie wskazania przez TMR. Przy umowie dzierżawy mamy zabezpieczenia 

finansowe, dajemy grunt i z tego czerpiemy korzyści. Kaucja pieniężna wynosi wysokość 

jednomiesięcznego czynszu oraz wynajmujący podpisuje oświadczeniu o poddaniu się 

egzekucji w wysokości 2- letniego czynszu. Mamy również możliwość rozwiązania umowy 

dzierżawy ze stroną słowacką w sytuacjach:  

1. Opóźnienie w czynszach dzierżawy będzie za okres 2 mc.  

2. Gdy nie zostanie wpłacona kaucja pieniężna.  

3. Gdy TMR złoży wniosek o ogłoszeniu upadłości.  

4. Gdy działalność Parku Rozrywki zostanie wstrzymana na dwa następujące po sobie 

sezony. (w wyniku prowadzenia procesu inwestycyjnego firm może na jeden sezon 

zamknąć Śląskie Wesołe Miasteczko). Co nie zmienia faktu, że cały czas jest płacony 

czynsz.  

5. Upadek spółki, brak wszelakich inwestycji – rozwiązanie umowy dzierżawy oraz 

prawo do żądania kary umownej w wysokości dwuletniego czynszu. (Przez pierwsze 

5 lat czynsz ma wynosić 1 mln 400 tys. zł, a po 5 latach 1 mln euro). W przypadku 

natychmiastowego rozwiązania umowy WPKiW ma prawo do:  
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a. w trybie natychmiastowym będzie miało prawo do pisemnego wezwania inwestora 

do zwrotu wkładu czyli 10 mln.  

b. w terminie 3 bądź 6 miesięcy będziemy mieli prawo wykupić ich udział za 30 mln zł.  

WPKiW zawrze również dodatkową umową dzierżawy na 12 hektarów, ona zostanie zawarta 

ale odłożona na później. Ponieważ Słowacy teraz mają plany inwestycyjne na terenie 

pozostałym. Jeśli Słowacy będą chcieli dostać ten grunt wcześniej, mają taką możliwość pod 

warunkiem, że zrealizują wszystkie inwestycje, które założyli w okresie 2 lat od przejęcie 

Śląskiego Wesołego Miasteczka. Jeżeli nie podpiszą tej dodatkowej umowy to muszą nam 

zapłacić 2 mln zł. Kaucja to 2 mc czynsz. Na podstawie podstawowej umowy dzierżawy 

wynajmujemy teren, który jest już przystosowany do działalności operacyjnej. Teren 

dodatkowy należy do tak owej działalności przystosować to jest sam grunt. Powody, która 

mogą przyczynić się do niepodpisania umowy:  

1. Brak wpłacenia kaucji.  

2. Opóźnienie za czynsze. 

3. Ogłoszenie upadłości przez spółkę. 

4. Wstrzymanie działalności Parku.  

Ta umowa jest powiązania z umową podstawową. Zostaje rozwiązana automatycznie, gdy 

zostanie rozwiązana umowa podstawowa. Aby został zachowany regionalny charakter 

miejsca w nazwie musi być przymiotnik pochodzenia: śląskie, śląski, itp. Jeśli nie będzie 

firma ma nam zapłacić 1 mln zł kary. W terminie 3 mc od zarejestrowania przed Sąd 

Rejestrowy (prawo nie pozwala wcześniej, ponieważ nie można sprzedać nieistniejących 

udziałów) my sprzedajemy swoje udziały – 5% o wartości 1 mln 900 280 550 tys. zł, 

a sprzedajemy je za 3 mln. To jest ten zwrot naszej inwestycji, jeżeli Słowacy nam się zwrócą 

to są zobowiązani do zapłaty nam kary 3 mln, a udziały nam zostają. Okres realizacji planu 

inwestycyjnego – zarząd spółki jest zobowiązany do jego przygotowania. Obecnie mamy 

zarys tego planu oraz plan rozwoju. Na przyjęcie tego planu musi się zgodzić członek rady 

nadzorczej powołany przez WPKiW. Nasza zgoda jest wymagana w tym i w wielu innych 

przypadkach. Plan inwestycyjny może być uchwalony tylko i wyłącznie jeżeli nasz członek 

się na to zgodzi. Zarząd musi przedstawiać radzie nadzorczej, co kwartał raport w takiej 

formie jak przedstawiają je spółki publiczne. Zawsze można wprowadzić karę umowną 

w procesie negocjacji, w przypadku gdy ten plan nie zostanie przyjęty i nie będę działania 

raportowane w odpowiedni sposób oraz, kiedy członkowie zarządu nie będą wypełniać 

swoich obowiązków – to mamy prawo zwołać nadzwyczajnie zgromadzenie wspólników 

i odwołać cały zarząd spółki. Słowacy zgodnie z umową nie mogą złożyć sprzeciwu do takiej 

uchwały, ponieważ to jest obwarowane karą 5 mln zł. Mogą powołać swój zarząd, ale my 
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możemy go zaraz odwołać i za każdym razem, gdy nie będą postępować w odpowiedni 

sposób my możemy nakładać tę karę. Co do realizacji planu inwestycyjnego dla nas bardzo 

ważnym zobowiązaniem jest fakt, że TMR zapewnił spółce kapitała na realizację planu 

inwestycyjnego. Jeżeli to się nie stanie mamy prawo do żądania kary umownej od TMR 2 mln 

zł na podstawie umowy inwestycyjnej i 5 mln zł na podstawie umowy wspólników. Cały czas 

TMR ma zobowiązanie do płacenia czynszu. Wykorzystanie przedmiotu dzierżawy. 

My mamy mieć kontrolę nad tym to się tam dzieje. To są zapisy z umowy dzierżawy, 

dzierżawca jest zobowiązany prowadzić wyłącznie park rozrywki zgodnie z prawem 

inwestycyjnym. Nie może wykorzystywać terenu do innych planów. Mogą zrobić tylko to, 

na co my się zgodzimy w planie inwestycyjnym. Wszelkie roboty adaptacyjne, remonty 

wykonuje na własny koszt i ryzyko dzierżawca ale wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej 

zgody wydzierżawiającego czyli WPKiW. My jesteśmy zobowiązani do wydania tej zgody, 

jeżeli to jest zgodne z planem inwestycyjnym i jest konieczne dla rozbudowy Parku 

Rozrywki. Bez zgody WPKiW nie można przeprowadzić żadnych prac, my jesteśmy 

właścicielem gruntu. Jeżeli TMR będzie chciało odkupić od nas to, co my dotychczas 

zainwestowaliśmy, to mogą za gotówkę.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Mecenas przedstawił najważniejsze kwestie, które są wpisane w regulacje umowy i mają 

na celu ochronę interesu publicznego. Mamy dwa obszary, które były podnoszone na sesji. 

Po pierwsze kwestia zgodności postępowania WPKiW w kontekście umowy pomiędzy 

Województwem Śląskim, a Ministerstwem Skarbu Państwa a w zasadzie drugiej umowy 

dotyczącej przekazania akcji z serii B spółki w związku z realizowanym wówczas programem 

pomocy publicznej i zakazem dysponowania mieniem. My wraz z grupą prawników 

dokonaliśmy analizy czy utworzenie ZCP wniesienie jej aportem w zamian za objęcie 

udziałów w spółce celowej i udostępnienie tej spółce celowej terenów w formie dzierżawy 

nieruchomości będącej  w użytkowaniu wieczystym WPKiW jest zgodne z tą umową 

prywatyzacyjną, czy budzi wątpliwości. W wyniku analizy doszliśmy do wniosku, że tej 

umowy nie naruszamy, ponieważ wszystko, to co możemy obejmować pojęciem mienia 

według Kodeksu Cywilnego – przede wszystkim nieruchomości ale również ruchomości 

będące przedmiotem transakcji pomiędzy Skarbem Państwa a Samorządem Województwa 

objęte jest umową dzierżawy natomiast w skład ZCP wchodząc te składniki majątkowe 

WPKiW, które powstały po momencie tej umowy. Urządzenia rozrywkowe, które mają 

charakter trwale związany z gruntem – tych urządzeń jest 6 i one nie wchodzą w skład ZCP, 

pozostają własnością WPKiW i objęte są umową dzierżawy, w tym również budynki, które 

funkcjonują na terenie. A urządzenia rozrywkowe mają charakter urządzeń i budowli nie 
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związanych trwale z gruntem i nabytych po roku 2008 czyli po umowie i nie mogą być objęte 

tą umową, ponieważ w momencie zawierania jej nie stanowiły własności WPKiW. Tryb 

postępowania jak w każdym przypadku uruchomienia postępowania dokonywana jest bieżąca 

analiza, żeby uzyskiwać merytoryczne odpowiedzi na właściwość trybu postępowania czy 

właściwy był tryb zamówień publicznych czy właściwe było zastosowanie ustawy 

o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ze względu na charakter przedsięwzięcia podchodzi 

ono pod regulację o prawie zamówień publicznych, a nie ustawę o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. Przedmiotem postępowania w oparciu o ustawę o prawie zamówień publicznych 

było wyłonienie doradcy, które zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie całego 

postępowania na wyłonienie partnera. Wśród kryteriów oceny służącej wyłonieniu doradcy 

była cena oraz zaprezentowany sposób wyłonienia potencjalnego inwestora (metodologia). 

Oba kryteria spełniła firma PwC. Na podstawie przedstawionej oferty została zawarta umowa 

z firmą PwC. Umowa z firmą doradczą dalej jest realizowana, tzn. przygotowanie informacji 

i skierowanie jej do podmiotów. Informacja została rozesłana do ok. 1200 podmiotów 

w efekcie 6 podmiotów było na tyle zainteresowanych, że odbyły się z nimi spotkania oraz 

miało miejsce podpisane informacji o zachowaniu poufności. W kolejnym etapie miało 

miejsce złożenie oferty wstępnej a następnie miało miejsce ustalenie warunków, które 

zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego w czerwcu 2014 roku. Nasze warunku 

i partnera słowackiego na początku bardzo się różniły. Słowacy oczekiwali, że WPKiW 

udostępni grunt z wysokością czynszu 1 zł + VAT, a w korzyściach będzie partycypował jeśli 

te się pojawią, na zasadzie dywidendy. Szereg warunków, które wychodziły z założenia, że 

my udostępniamy miejsce, historię, część sprzętu, grunt, a partner słowacki udostępnia know 

how i finansowanie tego przedsięwzięcia. W związku z czym Słowacy oczekiwali, że jeśli 

spółka będzie generowała zysk, to udziałowcy będą w nim partycypowali. Od początku było 

wiadomo, że będziemy partnerem mniejszościowym. Naszym celem przez okres negacjami 

było zapewnienie stałego i stabilnego źródła przychodu dla WPKiW oraz przerzucenie 

wszystkich ryzyk na partnera, stąd czynsz dzierżawny na dużo wyższym poziomie, który jest 

niezależny od ryzyk ponoszonych przez spółkę oraz ich wyniku ekonomicznego. Jedyne 

ryzyko to upadek spółki. Czynsz dzierżawny w okresie pierwszych 5 lat jest na poziomie 

niższym związany z realizacją inwestycji, ale w tym okresie też jest zakaz wypłaty 

dywidendy dla udziałowców, natomiast od 6 roku i od możliwości zrealizowania przez 

partnera opcji wykupienia naszych udziałów, czynsz idzie do góry i wynosi 1 mln euro 

przewalutowany na złotówki w pierwszym dniu roboczym każdego roku kalendarzowego i 

podlegający waloryzacji o wskaźnik inflacyjny, ale nie więcej niż 3%. Mieliśmy więc do 

wyboru posiadanie dużej części udziałów w spółce, która może, ale nie musi przynosić 
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zysków albo zrezygnowanie z opcji posiadania dużej liczby udziałów w zamian za pewne 

roczne źródło przychodu, jakim jest czynsz z dzierżawy. Stabilny przychód oznacza, że w 

okresie trwania umowy tj. 30 lat skumulowany przypływ z czynszu dzierżawnego plus 

zrealizowane dodatkowe przepływy czyli 3 mln z wykupu w pierwszym okresie 5% udziałów 

przez Słowaków w tej spółce i przejęcie jeszcze zobowiązań dzisiaj funkcjonujących na 

poziomie 900 tys. zł. To skumulowane przychody dla WPKiW z tytułu tej transakcji w 

okresie 30 lat to jest 150 mln zł w wartościach bieżących dnia dzisiejszego. Plan 

inwestycyjny dzisiaj dysponujemy studium urbanistycznym, które jest niezbędne. Studio, 

które dysponujemy jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, czyli inwestycja 

jest możliwa do zrealizowania. Inaczej nie mogłoby to mieć miejsca, ponieważ studium 

urbanistyczne na terenie Parku Śląskiego musi być zgodne z planem zagospodarowania 

przestrzennego w Chorzowie. Studium określa charakter inwestycji w Wesołym Miasteczku i 

jest uzgodnione z Prezydentem Chorzowa. Konkretyzowane będzie po zawarciu umowy, 

ponieważ sam plan to jest koszt 250 tys. euro, więc nikt nie chce inwestować takich pieniędzy 

nie mając pewności, że umowa nie zostanie podpisana. Na podstawie master planu będą 

zlecane projekty budowlane oraz zakupy urządzeń. Dzisiaj się odbyła telekonferencja z 

udziałem zaproszonej firmy PB Project z Holandii jednej z kluczowych firm z zakresu 

planowania parków rozrywki z dwoma wiodącymi dostawcami urządzeń firma z Niemiec 

oraz duża firma Włoska wraz z polskim projektantem i osobami odpowiedzialnymi za 

inwestycje w celu ustalania ostatecznego planu. Założeniem są trzy główne obszary 

funkcjonalne: urządzenia ekstremalne, rodzinne i dziecięce. Słowacy są zdeterminowani do 

tego by wykorzystać potencjał stawu Koźlak, który jest na terenie Wesołego Miasteczka.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Panie Prezesie, Panie Mecenasie dziękuję za wprowadzenie. Rozumiem, że możemy 

rozpocząć dyskusję.  

Radny A. Gawęda  

Interesuje mnie procedura wyłonienia doradcy ? Czy ten partner/doradca w wyborze tego 

partnera do zadania biznesowego również dokonał wyboru zgodnie z zasadą opartą o ustawie 

o prawie zamówień publicznych czy na zasadzie ofert i negocjacji? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Przedmiotem postępowania o wybór doradcy było zawarcie umowy o przeprowadzeniu całej 

procedury, czyli przygotowanie i wybór inwestora dla zamawiającego czyli WPKiW. Wybór 

inwestora był przeprowadzony w oparciu o zaproponowaną przez oferenta zaproponowaną 

w procesie metodologię postępowania czyli formułę zapytania ofertowego.  
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Radny A. Gawęda  

Czyli nie w oparciu o drogę prawną.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

W konsekwencji w oparciu o prawo zamówień publicznych, ponieważ doradca pewne 

procedury przeprowadza wewnątrz swoich procedur, które są drogą prawną.  

Radny T. Bednarek  

Pan Prezes obiecał, że dokumenty będą dostępne a nie były, kiedy byłem w siedzibie 

WPKiW. Tym bardziej, że zgłaszałem chęć zapoznania się z dokumentami. Chciałby się 

dowiedzieć o podstawę prawną, która umożliwia zrezygnowanie z procedury czy to ppp czy 

zamówień publicznych na rzecz doradcy, ponieważ dla mnie to jest tak najbardziej wątpliwa 

w tym wszystkim kwestia. Doradca ma możliwość wybrania sobie kogo chce dysponując 

publicznym mieniem. Gdzie jest przepis, który umożliwia obejście ustawy o prawie 

zamówień publicznych, ponieważ inwestor zostaje wybrany z pominięciem tej ustawy?  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Na Sesji deklarowaliśmy dostęp do wszystkich dokumentów po wcześniejszym umówieniu 

się, a Pan Radny nie umówił się.  

Radny T. Bednarek  

Umówiłem się, powiedziałem, że będę o godz. 12.00  

Prezes WPKiw – A. Godlewski  

Pan poinformował, że będzie, a wtedy dokumenty nie były dostępne w siedzibie, ponieważ 

miało miejsce spotkanie u Marszałka.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Spróbuję Panów pogodzić, rozumieć, że droga dotarcia do dokumentów nie jest zamknięta? 

Możecie Panowie i Państwo Radni zainteresowani umówić np. dzisiaj na takie spotkanie.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Oczywiście, trzeba się tak umówić, aby obie strony były.  

Radny T. Bednarek  

Nie odpowiedział Pan Prezes na kolejne pytanie. 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Ja odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, my przeprowadziliśmy postępowanie w oparciu 

o ustawę prawo zamówień publicznych. Zrezygnowaliśmy z postępowania w trybie ppp, 

ponieważ nie znaleźliśmy podstawy prawnej do przeprowadzenia naszej procedury w trybie 

ppp.  
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Radny T. Bednarek  

Pytanie brzmi jaka jest podstawa prawna do tego, aby oddać swoje kompetencje firmie 

doradczej, która rezygnuje ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Panie Radny dostał Pan odpowiedź na interpelacje tam jest wszystko napisane.  

Radny T. Bednarek  

Jeszcze nie dostałem.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

To dostanie Pan, tam jest wszystko opisane. My podstępujemy precyzyjne zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych. Panu myli się doradca przeprowadzający cały proces 

inwestycyjny, za co firma bieżę pieniądze z doradzaniem. Nikt nikogo nie zwolnił 

z obowiązku, ani też nie znalazł luki prawnej. Postępujemy zgodnie z ustawą. W pełnej 

procedurze udzieliliśmy zamówienia publicznego na usługę przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania na wybór inwestora. To zamyka całość postępowania.  

Radny T. Bednarek  

Czy PwC zapewniło konkurencyjność i otwartość tego procesu? Pan powiedział, że PwC 

wysłało zapytania do podmiotów ze swojej bazy, a co z podmiotami spoza bazy? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Zapewniło konkurencyjność postępowania.  

Radny T. Bednarek  

A co z podmiotami, które nie są w bazie? Zostały wyłączone z tego? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Nikt nie został wyłączony. Postępowanie zostało zrealizowane o zaproponowaną 

metodologie, która została przez nas pozytywnie zaopiniowania i w oparciu o zaproponowaną 

metodologię konkurencyjną.  

Radny T. Bednarek  

W jaki sposób podmiot, który nie współpracował z PwC mógł dowiedzieć się o tym, że taka 

procedura jest prowadzona? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Mógł się dowiedzieć od PwC zgodnie z zaproponowaną i zaakceptowaną przez nas procedurą 

postępowania.  

Radny T. Bednarek 

Czyli nigdzie to nie było publikowane?  

Radna – B. Dziuk 

W biuletynie?  
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Prezes WPKiW – A. Godlewski  

W biuletynie publikuje się informacje związane z publikacją informacji objętych ustawą 

o dostępie do informacji. Były tam informacje związane z wyborem doradcy, cała reszta 

postępowania jest objęta procedurą stanowiącą załącznik do umowy z doradcą.  

Radny A. Sławik  

W ubiegłej kadencji złożyłem interpelacje, ile kosztował wybór doradcy do procesu 

inwestycyjnego sprzedaż Wesołego Miasteczka? Koszt według przetargu ok. 4 mln zł. Panie 

Prezesie jakby był Pan w stanie to wytłumaczyć, ponieważ ja do dzisiaj odpowiedzi nie 

dostałem.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Nie wiem, co ma Pan tam napisane. Mogę powiedzieć ile do tej pory zapłaciliśmy za usługi 

PwC.  

Radny A. Sławik  

Ile kosztowało doradztwo PwC? Według przetargu to koszt ok. 4 mln zł.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Czyli ja mam rozumieć, Pana pytanie, że zostało zadane w ubiegłym roku i dostał Pan na nie 

odpowiedź 4 mln.  

Radny A. Sławik  

Nie dostałem odpowiedzi.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

A kwota 4 mln ? 

Radny A. Sławik  

To przetarg.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Czy Pan Prezes może się do tego odnieść?  

Radny A. Sławik  

Pan Prezes rzadko dzieli się wiedzą z Radnymi, co dzieje się w WPKiW. Ani razu nie 

otrzymałem sprawozdania z działalności.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Proszę Państwa dzisiaj celem spotkania nie jest ocena działalności Prezesa. Jako radni 

chcielibyśmy się dowiedzieć, czy to planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem, które 

akceptujemy nie w sensie formalnym, ponieważ Sejmik w tym procesie nie uczestniczy, ale 

czy akceptujemy w kontekście obserwowania działalności Zarządu WPKiW.  

  



   

12 

 

Radny A. Sławik  

Ja skończyłem ten temat, ale mam mnóstwo innych pytań. 16 na sesji mi Pan Prezes nie 

odpowiedział z czego Pan żyje?  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Więc bardzo proszę powtórzyć pytania, które chce Pan zadać? Dam te pytania na piśmie Panu 

Prezesowi.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Dobrze, w takim razie bardzo proszę Radny M. Wójcik  

Radny M. Wójcik  

Mam kilka pytań do Pana Prezesa, jeśli mogę prosić tak od razu o udzielanie odpowiedzi. 

Sprawa pierwsza dotyczy umowy ze Skarbem Państwa. Tam jest zapis, że w związku 

z pomocą publiczną, która wtedy była nie jest możliwe, aby zgodne było z prawem to, 

co teraz robimy. Czy Pan Prezes ma może przy sobie tą umowę? A czy Pan Mecenas Koczar 

reprezentujący interesy Urzędu Marszałkowskiego widział tą umowę? I widział ten zapis. 

To jest istotne, ponieważ wówczas pod pewnymi warunkami ta pomoc została udzielona. 

Więc czy to, co robimy dzisiaj jest zgodne z prawem w kontekście tej umowy? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Czy wyobraża Pan sobie, że dokonaliśmy analizy prawnej nie czytając umowy? Trudno 

dokonać analizy nie czytając zapisów związanych z jej przedmiotem. Dokonaliśmy analizy 

jednej i drugiej umowy. Ze względu na charakter przeprowadzanych operacji nie widzimy ani 

cienia wątpliwości, że działamy zgodnie z tą umową. 

Radny M. Wójcik  

Panie Mecenasie czy Pan widział tą umowę? I czy to działanie rzeczywiście nie budzi Pana 

wątpliwości ?  

Zastępca Dyrektora Wydziału OP – Mecenas J. Koczar 

Tak, widziałem. Proszę Państwa wszystkie dokumenty są przez nas dokładnie sprawdzane 

i weryfikowane. Znamy stanowisko spółki, zgodnie z którym ta operacja jest możliwa. 

Ale niezależnie od tego stanowiska sami weryfikujemy zapisy umowy.  

Radny M. Wójcik  

Ale czy Pan widział już tą umowę?  

Zastępca Dyrektora Wydziału OP – Mecenas J. Koczar 

Proszę Państwa umowa mówi w ten sposób, że nie można dokonać sprywatyzowania spółki. 

Przy czym chodzi o spółkę WPKiW. Cała ta operacja nie prowadzi do prywatyzacji spółki, 

ewentualnie do zadysponowania częścią majątku.  
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Radny M. Wójcik  

A czy taką opinię od Pana Mecenasa mógłby otrzymać?  

Zastępca Dyrektora Wydziału OP – Mecenas J. Koczar 

Jeżeli jest taka potrzeba oczywiście. Będzie też taka opinia sporządzona na potrzeby Zarządu.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Rozumiem Panie Prezesie, że jest opinia prawna w Państwa posiadaniu, która te wątpliwości 

rozwiewa?  I ewentualnie możemy taką udostępnić?  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Zatrudniamy kompetentnych ludzi w spółce i potrafimy robić wiele rzeczy bez zlecania ich 

osobom na zewnątrz. Taka analiza została przeprowadzona w toku bieżącej działalności 

moich pracowników i na jej bazie wysunęliśmy taki wniosek, że nie naruszamy zapisów 

umowy.  

Radny M. Wojcik 

Rozumiem, ale czy opinie możemy otrzymać  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Nie sporządzaliśmy specjalnie na te okoliczności opinii prawnej, dokonaliśmy analizy 

na podstawie działań operacyjnych pracowników spółki.  

Radny M. Wójcik  

Opinii nie, rozumiem. Panie Prezesie kary umowne nie są zbyt wysokie. Przykład kary 

umownej za zmianę nazwy. Ile spółka, która wchodzi w tą spółkę celową ma przychodów 

rocznie?  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Wie Pan od kiedy ten znak towarowy istnieje?  

Radny M. Wójcik  

Pytanie brzmi inaczej ile przychodów ma ta spółka? 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

6-7 mln PwC na tyle ceni sprzedaż.  

Radny M. Wójcik  

Mnie chodzi o spółkę TMR naszego partnera. 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Kilkaset milionów.  

Radny M. Wójcik  

Czy Pana zdaniem 1 milion to dużo? 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Nie mnie oceniać kwestie biznesowe.  
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Radny M. Wójcik  

Rozumiem ale my jesteśmy od tego, żeby chronić interes naszego województwa. 

Hipotetyczna sytuacja milion złotych dla takiej spółki to jest nic.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Z tego co pamiętam kara dla TMR była większa na początku, ale to zostało znegocjowane. 

Największą wartością, którą wkładamy to jest nazwa i historia. I jeśli inwestor chciałby sobie 

założyć całkowicie nowy park to wydzierżawiłby sobie pusty teren, gdziekolwiek i bez 

obciążenia przepraszam za wyrażenie miana inwestycji publicznej. Dla niego to jest 

największa wartość.  

Radny M. Wójcik  

Panie Mecenasie przepraszam, bo to jest polemika a ja nie chce polemizować, ale gdybym był 

inwestorem i miał te pieniądze to jeden milion nie byłby dla mnie problemem i zmieniłbym 

sobie nazwę.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Oni mogą sobie zmienić nazwę niemniej w niej ma zostać przymiotnik śląskie bądź 

pochodny.  

Radny M. Wójcik  

I nas interesuje ten przymiotnik śląskie. Ja wam pokazuje jeden z przykładów tej umowy, 

gdzie te kary umowne są śmieszne. Ja to mówię z punktu widzenia naszego, bo to nie jest 

problem inwestora, tylko nasz. Znam przedsiębiorców więc wiem, co to znaczy.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Proszę zapytać swoich przedsiębiorców, co znaczy dla nich zarobić 1 mln zł, a co znaczy 

zarobić 1 mln zł netto. Trzeba się naprawdę bardzo napracować.  

Radny M. Wójcik  

Dobrze. Jakie są wyniki finansowe Parku w ciągu ostatnich 5 lat? Ma Pan takie zestawie?  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Nie mamy tej informacji dzisiaj, bo to nie jest przedmiotem tego spotkania.  

Radny M. Wójcik  

Przecież pamięta Pan? Jest to na stronie internetowej, bo to są finanse.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Nie, nie pamiętam.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Proszę o uporządkowaną dyskusję. Rozumiem, że Pan Prezes nie jest gotowy na udzielenie 

odpowiedzi dzisiaj ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostarczyć odpowiedzi Radnym.  
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Radny M. Wójcik  

Pytam o wyniki finansowe instytucji, która Pan zarządza.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski 

Panie Radny, po pierwsze umawialiśmy się dzisiaj na spotkanie dotyczące Wesołego 

Miasteczka. Odpowiem na każde pytanie dotyczące Wesołego Miasteczka, jakiekolwiek inne 

pytania na każde pytania odpowiemy na spotkaniu dedykowanym w tej sprawie. Jak Pan 

zapewne wie termin na złożenie sprawozdania finansowego jeszcze nie minął.  

Radny M. Wójcik  

Dobrze. Nie minął. Dlaczego w BiP Pana firmy nie ma ani słowa na temat wyboru inwestora, 

którego wybieraliście? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

To jest nieprawdziwa informacja. Proszę zobaczyć sobie protokół z postępowania.  

Radny M. Wójcik  

Nie, ja wszedłem sobie wczoraj na BiP. I patrzyłem, tam jest tylko unieważniony przetarg 

bodajże z roku 2013. Może czegoś nie doczytałem.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Może czegoś Pan nie doczytał. Wszystkie informacje o udzielonych zamówieniach 

publicznych są dostępne na stronie internetowej. To postępowanie było również publikowane 

w publikatorze Komisji Europejskiej.  

Radny M. Wójcik 

Dobrze, Panie Prezesie, co będzie z ludźmi, którzy pracują w Wesołym Miasteczku? Na jakiej 

zasadzie oni zostaną przeniesieni, zwolnienie? A ile osób pracuje w Parku? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Zgodnie z zasadami, które dotyczą przenoszenia ZCP wszyscy pracownicy Wesołego 

Miasteczka – 11 osób. Przechodzą do nowego podmiotu w trybie artykułu 23’ zgodnie 

z następującymi regulacjami. Gwarancją zatrudnienia przez 12 miesięcy i gwarancją nie 

niższego wynagrodzenia.  

Radny M. Wójcik  

11 osób…Panie Prezesie, a ile osób pracowało w Wesołym Miasteczku jak Pan rozpoczynał 

tam swoją kadencje? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Tyle samo pracowało.  

Radny M. Wójcik  

Rozumiem, że na Park Pan nie odpowie ile ludzi Pan zwolnił.  
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Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Jak się spotkamy odnośnie Parku to będziemy wtedy rozmawiać.  

Radny M. Wójcik  

Rozumiem. Czy to jest ta firma, która uczestniczyła w procesie prywatyzacji polskich kolei 

linowych? Mowa o spółce, która ma być partnerem.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Nie bardzo wiem o, co Pan pyta.  

Radny M. Wójcik  

O spółkę, o partnera. Chyba Pan sprawdzał spółkę z którą chce Pan współpracować?  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Proszę wybaczyć, ale jeśli tworzy się spółkę celową to trzeba sprawdzić z kim się tworzy. 

Rozumiem, że nie ma Pan takiej wiedzy.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Mam wiedzę, ale nie uważam, żeby to miało związek z Wesołym Miasteczkiem.  

Radny M. Wójcik  

Czy jest możliwość, żeby w świetle tej umowy tak jak Pan Mecenas powiedział przez dwa 

lata w ogóle nie funkcjonowało Wesołe Miasteczko? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Jest możliwe. Ale czynsz trzeba będzie płacić.  

Radny M. Wójcik 

A ile ten czynsz będzie wynosić, jeśli były Pan łaskaw jeszcze raz powiedzieć? 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

W okresie pierwszych 5 lat 1 mln 400 tys. zł netto plus podatki czyli VAT i podatek 

od nieruchomości.  

Radny M. Wójcik  

Czyli ok. 1 mln 500 tys.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

1 mln 400 tys. zł netto 

Radny M. Wójcik  

A ile Pan dzisiaj zarabia dla Parku?  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Chcielibyśmy tyle zarabiać.  

Radny M. Wójcik  

A ile Pan zarabia? 

  



   

17 

 

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Mówię chcielibyśmy tyle zarabiać, nie zarabiamy tyle nawet się nie zbliżamy do tej kwoty.  

Radny M. Wójcik  

A ile Pan zarabia, przecież to nie jest objęte tajemnicą.  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Nie jest tajemnicą, ale nie jest objęte postępowaniem. Pytał Pan o czynsz 1 mln 400 tys. zł 

netto przez okres pierwszych 5 lat. Od 6 roku będzie na poziomie 1 mln euro za łączny 

przedmiot nieruchomości.  

Radny M. Wójcik  

Rozumiem, że nie jest Pan w stanie określić nie robiąc żadnego ruchu pod inwestora 

prywatnego przez 30 lat określić czy zarabia Pan więcej czy mniej. Nie chce Pan się podzielić 

wiedzą z nami czy zarabia Pan więcej czy mniej. 

Radna B. Dziuk  

Trzeba pisemnie złożyć.  

Radny M. Wójcik  

Nie zdążymy uzyskać do 31 marca, bo wtedy jest podpisanie umowy.  

Radna B. Dziuk  

Wiem o tym, ale i tam mam dzisiaj pisemnie.  

Radny Z. Przedpełski  

Nie zapobiegniemy temu. Możemy tylko rozliczyć.  

Radny M. Wójcik  

Czy ta spółka na podobnej zasadzie przejmowała jakiś majątek od samorządu? Czy ma Pan 

wiedzie na ten temat? Chodzi mi o to jak się współpracowało z tą spółką. Nie mam na myśli 

nic negatywnego. Po prostu gdybym był na Pana miejscu to bym sobie to dokładnie 

sprawdzał. Czy Pan ma taką wiedzę.   

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Ja mogę Panu powiedzieć o naszych negocjacjach z TMR. Jak w każdych negocjacjach 

są momenty trudne. Ale życzyłby każdemu tak zaangażowanego partnera w negocjacje  

i do współpracy.  

Radny M. Wójcik  

Ja dziękuję.  

Radny H. Sławik  

Ja bym chciał wiedzieć Panie Prezesie, kiedy zacznie funkcjonować przystań, która  

w 2010 roku miała być wyremontowana i oddana do użytku. A do dzisiaj tak się nie stało 
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Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Jak Pan wie przystań nie jest na terenie Wesołego Miasteczka i nie jest przedmiotem 

dzierżawy więc przy innej okazji możemy na ten temat porozmawiać.  

Radny H. Sławik  

Kolejna kwestia z interpelacji z ubiegłego roku. W Parku zlikwidowano wiele miejsce pracy, 

pozbawiając tym samym wiele rodzimych firm pracy i to jest wasza działalność.  

Radny Z. Przedpełski  

Panie Prezesie, ja chciałem Panu przede wszystkim pogratulować, ponieważ już chyba drugi 

raz słyszę, że cała ta transakcja nie wiąże się z ryzykiem, poza ryzykiem upadłości. Twierdzi 

Pan, że działalność gospodarcza nie wiąże się z ryzykiem, jest Pan pierwszą osoba, która 

wysuwa takie stwierdzenia. Teraz do Pana Mecenasa, przypadek trywialny – upadłość, 

odnoszę się do tego, ponieważ z przerażeniem słyszę, że nie zostały zebrane wszystkie 

informacje na temat wspólnika. Panie Mecenasie rozważmy przypadek trywialny około 

11 mln zł wkłada Park. 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

z długiem ok. 800 tys. zł. 

Radny Z. Przedpełski  

A ten dług to jest czyj?  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

To jest nasz dług, który po podpisaniu umowy zostanie spłacony przez wspólnika.  

Radny Z. Przedpełski  

Czyli ok. 10 mln  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Mamy Wesołe Miasteczko to jest obciążone długiem i to ktoś kupuje i zobowiązuje się, 

że jeszcze po 3 mc nam odda nam 3 mln. My dajemy do spółki coś, co jest wycenione 

na 11,5 mln, a dostajemy 3 mln plus spłatę zadłużenia.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

To nie dostajemy 3 mln bądźmy precyzyjni tylko wnosimy majątkiem o wartości 11 mln 

ze zobowiązaniem wartym ok. 1 mln i do tego przyszły inwestor kupuje od nas jeszcze 

udziały.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Nie do końca… 

Radny Z. Przedpełski  

Jest to dosyć skomplikowane ale ja nie o tym chciałem. Wnosimy ok. 10 mln. Kwota jest 

dosyć istotna, to jest taka kwota, kiedy teoretycznie można… 
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Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Panie Radny, chce przywołać do porządku, ponieważ Pana wystąpienie to dygresje, a nie 

pojawia się pytania. Czekamy na pytanie.  

Radny Z. Przedpełski  

Ja chce tylko zwrócić uwagę, że jest to kwota, która zdefraudowana dla 4 – osobowego 

zarządu świetnie ustawia takich ludzi.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Czy sugeruje Pan jakiś konkretny zarzut? 

Radny Z. Przedpełski  

Nie, nie jak mówię teoretycznie. Więc załóżmy teraz teoretycznie przypadek trywialny 

my wkładamy majątek wart 10 mln, inwestor obiecuje, że ileś tam włoży i wchodzi do tej 

spółki i przypadek najbardziej trywialny z możliwych – upadłość. Uciekli z kasą. Czy ja 

dobrze Pana zrozumiałem, że w tym momencie WPKiW może się ubiegać o kary umowne? 

Ma prawo do kar umownych? 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Już Panu mogę odpowiedzieć na pytanie, ponieważ przewidzieliśmy ryzyka i to co jest dla 

nas ważne. Są dwie umowy dzierżawy.  

Radny Z. Przedpełski  

Ja przepraszam bardzo, ale ja chciałem się tylko upewnić czy w przypadku upadłości WPKiW 

ma prawo do kar umownych? 

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Do kar umownych od spółki, tak? Nie od spółki, a od inwestora, ponieważ umowa jest 

z inwestorem.  

Radny Z. Przedpełski  

Właśnie o tym mówię.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Tu chodzi o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.  

Radny Z. Przedpełski  

Była mowa o notarialnym poddaniu się egzekucji, nie pamiętam stosownego paragrafu. 

Egzekucje, który to jest punkt konkretnie 4,5 czy 6? 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

To jest 5.  

Radny Z. Przedpełski  

To są duże różnice, dlatego pytam. To jest  5 dziękuję.  
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Radny Z. Przedpełski  

Pytanie do Pana Prezesa, czy postępowanie w sprawie wyboru inwestora było ogłoszone w 

biuletynie zamówień publicznych albo w dzienniki urzędowym UE? 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Postępowanie, którego celem był wybór doradcy dla przygotowania… 

Radny Z. Przedpełski  

Nie wybór doradcy, wybór inwestora. Postępowanie prowadzone przez PwC czy było 

ogłoszone w biuletynie i dzienniku urzędowym UE? Czy rozumie Pan pytanie? 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

To jest pytanie czy interesuje Pana odpowiedź ode mnie, czy nie? Bo jeżeli interesuje Pana 

to proszę. Przedmiotem postępowania był wybór doradcy dla przygotowania procesu 

uzyskania inwestora w oparciu o art. 39 i następny Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie 

z tym zadaniem doradcy były przeprowadzenie całej procedury w związku z czym procedura, 

która była publikowana w biuletynie zamówień publicznych i publikatorze KE dotyczyła 

wyboru doradcy, a nie wyboru inwestora. Bo zamówienie publiczne związane 

z wydatkowaniem środków publicznych zakończyło się na tym etapie.  

Radny Z. Przedpełski  

Czyli postępowanie w sprawie wyboru inwestora nie było publikowane? 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Nie, nie było.  

Radna B. Dziuk  

I po co tyle gadania, skoro nie było.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski 

Jeszcze jedno nie wiem, czy na samym początku to było pytanie? 

Radny Z. Przedpełski  

Dziękuję za odpowiedź. To były gratulacje, ponieważ nie spotkałem jeszcze nigdy nikogo kto 

prowadziłby działalność gospodarczą bez ryzyka.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Proszę oddaje głos Radnemu Panu Grabowskiemu.  

Radny A. Grabowski  

Czy ja dobrze rozumiem, że te zabezpieczenia i środki, które Państwo przedstawialiście 

dotyczą umowy z inwestorem? I część z tych zapisów będzie miała odzwierciedlenie 

w umowie spółki?  
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Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Jest to umowa inwestycyjna, gdzie najpierw tworzony jest schemat transakcji, co ma być 

zrobione, później jest podpisywana umowa inwestycyjna w tym przypadku są trzy strony 

umowy inwestycyjnej WPKiW, TMR oraz PS Rozrywka aktualnie po transakcji Śląskie 

Wesołe Miasteczko. Ta umowa określa ogólne zasady tych dalszych umów, czyli umowy 

wspólnik, która jest zawarta tylko i wyłącznie pomiędzy WPKiW oraz TMR oprócz tego 

mamy już wzór umowy spółki, jak to będzie wszystko wyglądało oraz wzory umów 

dzierżawy, przeniesienia przedsiębiorstwa wzory siódemek oraz załączników. Odnosząc się 

umowy spółki, ponieważ to jest ważne, a 16 marca na Sesji było to podnoszone przez, 

któregoś z Radnych – umowa spółki nie przewiduje dopłat.  

Radny A. Grabowski  

Na jaki okres czasu jest ta umowa inwestycyjna zawarta? 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Umowa tworzy zobowiązanie.  

Radny A. Grabowski  

Panowie przedstawili, że są pewne zabezpieczenia. Natomiast same zapisy z inwestorem 

przewidują po okresie 5 lat, że WPKiW będzie zobligowany na żądanie strony, spółki zbyć 

akcje. Jak dalej po realizacji żądania będzie wyglądało zabezpieczenie interesu województwa. 

Pan Prezes mówił o umowie dzierżawy, która jest zawarta na 30 lat i czynszu 1 mln 400 tys. 

wynikającym z umowy podstawowej.  Na jakich warunkach będzie zawarta umowa 

dodatkowa? Panowie nie byli precyzji mówi o realizacji inwestycji, potem pojawił się termin 

dwuletni. To teraz realizacja inwestycji? Termin dwuletni? Termin pięcioletni? Oraz kolejne 

pytanie jaki będzie wpływ z czynszu umowy podstawowej i dodatkowej. Oraz jak będzie 

wyglądało zabezpieczenie interesów województwa po upływie 5 lat i zbyciu udziałów, 

a nabyciu przez drugą stronę? 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Postaram się odpowiedź, choć najlepiej byłoby gdyby przeczytała Pan umowę dzierżawy, 

to jest 13 stron tekstu bez odstępów. 

Radny A. Grabowski  

Umowa spółki, dzierżwy w momencie, kiedy my przestaniemy być wspólnikiem może być 

w dowolny sposób modelowana, tak?  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Właśnie dlatego te umowy są sporządzane tak precyzyjne. Po okresie, w którym zostaniemy 

już wykupieni i będziemy tylko de facto w spółce, której właścicielem jest całkowicie 

prywatny podmiot. Dzierżawcę, są bardzo dobrze skonstruowane umowy dzierżawy, 
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przewidujące, bo jeżeli my dostaniemy zwrot tego, co dajemy. Dostajemy zwrot w pieniądzu 

plus dostajemy dzierżawcę, który do pierwszy 5 lat płaci 1 mln 400 tys. plus podatki, 

natomiast umowa dodatkowa to jest czynsz stały 100 tys. euro plus opłaty.  

Radny A. Grabowski  

Jakie są różnice w powierzchni? 12 hektarów? A podstawowa umowa, powierzchnia?  

Prezes WPKiW – A. Godlewski  

Umowa podstawowa wchodzi w dniu jej zawarcia i od tego momentu jest naliczany czynsz, 

który wynosi 1 mln 400 tys. netto, po 5 roku czynsz skacze do góry do kwoty 900 tys. euro 

netto i równocześnie wchodzi dodatkowa umowa dzierżawy o wartości 100 tys. euro rocznie 

i łącznie od 6 roku przychody z tytułu czynszu dzierżawnego z umowy podstawowej 

i dodatkowej wynoszą 1 mln euro netto, równocześnie jeżeli inwestor uzna, że ze względu 

na tempo realizacji planu inwestycyjnego, dodatkowa umowa dzierżawy jest mu potrzebna 

szybciej niż po 5 latach, to może od 3 roku zażądać wejścia tej umowy w życie w związku 

z czym w 3,4 i roku czynsz będzie wynosił 1 mln 400 tys. z umowy podstawowej i 100 tys. 

z umowy dodatkowej i łącznie 1 mln euro od 6 roku za całość.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Podsumowując my po 5 latach, jeżeli mamy scenariusz, że wszystko się udaje to sprzedajemy 

to co mamy, a do tego mamy dzierżawcę, który płaci 1 mln euro rocznie. To są bardzo duże 

pieniądze na działalność Parku a do tego mamy Wesołe Miasteczko, które zgodnie 

z założeniami inwestora ma przyjmować 1 mln gości rocznie.  

Radny A. Grabowski  

Czy po 5 roku inwestor może zmienić nazwę?  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Jak zapłaci karę umowną. Zapis kary wynika z faktu, że ciężko byłoby udowodnić szkodę 

po naszej stronie.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Tytułem uzupełnienia Tatralandia to nie jest projekt deweloperski spółki. To jest projekt, 

który został kupiony z nazwą. I spółka tego nie zmieniła. Trudno wyobrazić sobie, żeby ktoś 

chciał zmieniać nazwę takiego przedsięwzięcia, w takim miejscu, przy takim zainteresowaniu 

społeczeństwa, gdzie dane miejsce kojarzone jest z nazwą.  

Radny T. Bednarek  

Panie Prezesie, wydaje mi się, że kiedy dochodzimy do pytań o inwestora to robi się Pan 

wrażliwy, a nam chodzi o to, żeby pomóc, aby WPKiW nie stało się kolejną perełką jak 

Koleje Śląskie czy Stadion Śląski. Dlatego te pytania szczegółowe. Jeżeli chodzi o sam model 

biznesowy czy pomysł, to ja jestem jak najbardziej za. Lokalizacja w tym przypadku też 



   

23 

 

odgrywa ważną rolę. Inwestor kupuje przede wszystkim lokalizację, ponieważ mówimy 

o parku w centrum 4 mln aglomeracji. Nie było żadnej procedury konkurencyjnej na wybór 

inwestora, otwartej, ogłoszonej. Chciałem zadać pytania do procedury, która była czyli 

procedury wyboru doradcy. Jak szczegółowo został opisany przedmiot zamówienia i czy 

potencjalny zainteresowany inwestor czytając taki przetarg na doradcę mógł wyczytać 

z niego, że oprócz tego przetargu nie będzie żadnego innego publicznego zamówienia 

dotyczącego sprzedaży, dzierżawy czy wynajmu tej nieruchomości czyli czy w tym było już 

określone, że firma doradcza, która jest wybrana, wybierze sobie już dowolnego według 

swoich procedur inwestora, że zagwarantuje mu, że będzie mógł negocjować umowę 

dzierżawy, warunki wejścia do spółki celowej, czy tam już był ten model spółki celowej 

w tym przetargu zawarty czyli co mógł potencjalny inwestor wiedzieć, czytając ten przetarg 

i tą specyfikację przetargu? 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Nie jest drażliwy, być może wynika to z nieumiejętności wspólnego skomunikowania się, 

zresztą publiczne Panu na Sesji dziękowałem i raz jeszcze podziękuję za tą interpelację, 

ponieważ jest ona dobrą listą przede wszystkim dla nas, listą sprawdzającą przed podpisaniem 

transakcji. Była również powodem do zastanowienia się czy działaliśmy dobrze i po tej liście 

możemy spokojnie powiedzieć, że wszystko zrobiliśmy zgodnie. Dokumenty są na stole może 

Pan zobaczyć całą procedurę, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest opis 

czynności, których my oczekujemy od doradcy. Wisiało to w publikatorze KE w związku 

z czym każdy to mógł czekać na takie postępowanie i w związku z czym trzeba szukać 

przetargów na doradcę, mógł się zapoznać z całością postępowania i się odpowiednio 

przygotować.  

Radny T. Bednarek  

Ale czy wynikało z niego, że nie będzie żadnego innego postępowania? 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Takich rzeczy nie ma opisanych w swizie, ponieważ to nie jest przedmiotem swizu. Jest 

opisana lista czynności, których my oczekujemy od doradcy.  

Radny T. Bednarek  

Wnioskuje, że taki potencjalny inwestor mógł przeczytać taki dokument i stwierdzić, 

że będzie jakaś spółka doradzać i wybierać, ale nie oznacza to, że nie będzie później jakiegoś 

przetargu. Czyli nie było tam wiadome jaki jest zakres, jaka jest forma współpracy czy to jest 

spółka celowa czy będzie umowa dzierżawy.  
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Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Ja już nie pamiętam, bo musiałbym raz jeszcze przeczytać swiz, ale jeżeli to Pana interesuje 

to tak jak mówię wszystkie dokumenty są do wglądu, można się z nimi zapoznać i potem 

rozmawiać, łatwiej się rozmawia.  

Radny T. Bednarek  

Chciałem się zapoznać, nie było mi dane.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Jeżeli tylko dysponuje Pan czasem to jutro (20.03.15) jesteśmy do godziny 14.00 wszyscy 

na miejscu w siedzibie spółki.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Sugeruje, abyście się Panowie umówili już po komisji. A jeśli jeszcze są pytania to bardzo 

proszę.  

Radny T. Bednarek  

Dlaczego zrezygnowano z procedury partnerstwa publiczno-prywatnego, skoro wiem, 

że opinie były takie, iż tak inwestycja jak najbardziej wpisuje się w tą ustawę o partnerstwie 

publiczno-prywatnym.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Nie znam opinii o których Pan mówi. Jeżeli Pan może się z nami podzielić tymi opiniami, 

to będzie nam się łatwiej rozmawiać. My jak zawsze przeprowadziliśmy wnikliwą analizę, 

w wyniku, której doszliśmy do wniosku, że nie spełniamy kryteriów przedmiotowych 

określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Radny T. Bednarek   

Ale to była analiza na doradcę? 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

To była analiza rozpoczynająca ten proces. Gdybyśmy doszli to innych wniosków to zupełnie 

inaczej konstruowalibyśmy  postępowanie, być może byłby dwa różne postępowania. 

Ta analiza była dokonana na etapie wstępnym czyli przed rozpoczęciem procedury związanej 

z wyborem doradcy.  

Radny T. Bednarek  

I z tej analizy wynikło, że ten charakter inwestycji nie wpisuje się w ustawę o ppp? 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Ze względu na kryteria przedmiotowe nie wpisuje się w ustawę o ppp.  

Radny T. Bednarek  

Ciekawe.  
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Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Jest to ciekawe z Pańskich opinii, jeżeli będzie mógł się Pan podzielić to będę zobowiązany.  

Radny T. Bednarek  

Myślę, że podzielę się. Skoro w przetargu i zamówieniu na wybór doradcy nie było tak 

szczegółowych informacji, co do dzierżawy, co do spółki celowej, co do objęcia udziałów czy 

WPKiW będące do stosowania ustawy o prawie zamówień publicznych może teraz wskazać 

dzierżawcę terenu i nie musi ogłaszać przetargu?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Nieruchomości do dzierżawy i czynnego dysponowania podlegają ustawie prawo 

o nieruchomościach i regulacjom wewnętrznym spółki. I my zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi spółki taką swobodę mamy i tej czynności dokonujemy.  

Radny T. Bednarek  

I nie ma żadnych przeciwwskazań?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Nie, bo to nie jest przedmiotem postępowania. Ustawę prawo zamówień publicznych stosuje 

się w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na usługi, roboty, dostawy związane 

z wydatkowaniem środków publicznych. W przypadku nieruchomości mówi się o zamiarze 

wykorzystania nieruchomości celem uzyskania określonych korzyści ekonomicznych czyli 

przychodu, my zgodnie ze statutem WPKiW mieliśmy możliwość zadysponowania 

nieruchomością na takich warunkach jak zrobiliśmy.  

Radny Z. Przedpełski  

Co to jest WPKiW ja rozumiem spółka akcyjna, struktura kapitałowa, skarb państwa? 

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Jest to spółka komunalna.   

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Jest to spółka akcyjna, której 100% akcji należy do samorządu Województwa Śląskiego.  

Radny Z. Przedpełski  

Jednoosobowa, czyli tu mamy jasność. Własność gruntu na, którym leży spółka?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Własność gruntu jest różna, część gruntów jest własnością samorządu w użytkowaniu 

wieczystym spółki, bądź część gruntów jest własnością samorządu województwa 

w dzierżawie przez spółkę, niektóre grunty są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu 

wieczystym przez spółkę i są też nieruchomości, co do których trwa postępowanie regulujące 

ich stan prawny.  
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Radny Z. Przedpełski  

Czyli tam stan prawny jest generalnie nieuregulowany.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Nie wiem na jakiej podstawie wysuwa Pan taki wniosek. Mówię, że w strukturze gruntów są 

również działki, które objęte są postępowaniem regulującym ich stan prawny. Niemniej 

znaczna część gruntu zajęta przez Park jest własnością samorządu województwa 

w użytkowaniu wieczystym spółki.  

Radny Z. Przedpełski  

Czyli nie jest własnością spółki.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Co do zasad znaczna część gruntów, na których położony jest Park Śląski jest własnością 

samorządu Województwa Śląskiego w użytkowaniu wieczystym spółki.  

Radny H. Sławik  

Ja przypomnę Panu Prezesowi, że strata finansowa za 2011 roku wyniosła 2 mln 980 tys. zł., 

a za 2012 rok 5 mln 270 tys. zł. WPKiW było dokapitalizowane, 3 mln zostały przeznaczone 

na wąskotorówkę, gdzie pozostałe 2 mln?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Pozostałe środki zostały przeznaczone na rozliczenie pozostałych inwestycji realizowanych 

przez spółkę, Pan Dyrektor Kaczmarek może udzielić szczegółowych informacji na ten temat, 

choć to nie jest związane z Wesołym Miasteczkiem.  

Radny H. Sławik  

Na Sesji nie odpowiedział Pan na moje pytanie z czego wy się utrzymujecie?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Pyta Pan z czego ja Arkadiusz Godlewski się utrzymuje?  

Radny H. Sławik  

WPKiW 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Gdyby Pana interesowało to od roku 2011 publikujemy raporty roczne oprócz sprawozdań 

finansowych, które Państwo Radni otrzymujecie do swoich skrytek. Za rok 2014 oprócz 

sprawozdania finansowego również dostaniecie Państwo raport roczny, w którym 

są wszystkie szczegółowe informacja o tym czym się spółka zajmuje. Ale jeżeli Pan Radny 

nie miał okazji zapoznać się z raportami rocznymi to bardzo proszę (prośba do pracownika 

Parku Śląskiego) przesłać Panu Radnemu wszystkie raporty roczne, które do tej pory spółka 

publikowała. Raporty roczne nie są w bipie, bo to nie jest informacja ustawowa tylko 

dodatkowa, która publikujemy chyba jako jedyna spółka podległa samorządowi.  
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Radny M. Wójcik  

Panie Prezesie jak następnym razem Radni będą głosowali nad dokapitalizowaniem spółki, 

to Pan rozumie, że mamy prawo się nie zgodzić, abyście dostali chociażby złotówkę. Bo wy 

przeznaczacie sobie pieniądze bardzo dowolnie. 5 mln dostaliście, 3 mln poszły na kolej,  

na 2 mln nie wiadomo na co. Czy hipotetycznie jest możliwa taka sytuacja, że cała 

ta procedura, która ma na celu utworzenie tej spółki celowej może naruszyć zapisy tej 

umowy, która była wiele lat temu podpisana pomiędzy Skarbem Państwa, a Województwem 

Śląskim? Co w tej sytuacji, czy hipotetycznie może to oznaczać konieczność zwrotu tych 

środków, które wówczas region otrzymał? Nawiązuje do tego, ponieważ nie zgadzam się 

z Panem Prezesem, a to jest bardzo ważne.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Panie Radny, ja rozumiem, ale póki co, to jest słowo, przeciwko słowu. Dobrze byłoby, 

gdyby Pan Prezes z Panem Mecenasem przedstawili opinię, że można tak uczynić. A jeżeli 

jest Pan w posiadaniu tej opinii przeciwstawnej to dobrze byłoby ją ujawnić.  

Radny M. Wójcik  

Nie mam opinii, ale pamiętam umowę i jej zapisy.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Ja się spodziewam, że tutaj Pana wątpliwości się z czegoś zrodziły. Tylko jesteśmy w takim 

momencie, kiedy dobrze byłoby takie wątpliwości rozwiać ostatecznie. Natomiast dzisiaj 

słyszymy zapewnienia.  

Radny M. Wójcik  

Zapewnienia na nas nie działają. Ja tylko przypomnę, co się działo w ostatniej kadencji 

z GPW i Kolejami Śląskimi.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Ja też bym wolał opinię w formie pisemnej z podpisem.  

Radny M. Wójcik  

Rozumie Pan tu nie ma złej woli, tylko hipotetycznie możemy założyć, że taka sytuacja może 

nastąpić. I, co wtedy? 

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Czyli rozumiem, z Pana wypowiedzi, że nie ma Pan tej przeciwstawnej opinii tylko bazuje 

Pan na umowie na mocy, której od Skarbu Państwa nabyliśmy przedsiębiorstwo. Czy są 

jeszcze ze strony Państwa, jakieś pytania?  

Radna B. Dziuk  

W formie pisemnej mamy pytania.  
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Radny T. Bednarek  

Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz dotycząca funkcjonowania Wesołego Miasteczka, 

powiedział Pan, że część urządzeń będzie w umowie dzierżawy. Tych środków trwałych, 

które są wiekowe.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Tych, które są na trwałe związane z gruntem i nie mogą być objęte ZCP, skoro własność 

gruntu ma zostać po naszej stronie.  

Radny T. Bednarek  

Czyli spółka nie będzie mogła nic z tym zrobić? Będzie trochę dysonansu, jeżeli z jednej 

strony zainwestują w nowoczesne urządzenia, a z drugiej będą te urządzenia wiekowe.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Będzie mogła zrobić za zgodą WPKiW, zgodnie z planem inwestycyjnym na swój koszt 

i ryzyko.  

Radny T. Bednarek  

Jeżeli będzie chciała rozebrać i na to miejsce postawić tam, coś nowego, to będzie mogła? 

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Jeżeli uzyska zgodę WPKiW, na swój koszt i ryzyko i pod warunkiem, że jest zgodne 

z planem inwestycyjnym to tak.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Jeżeli Państwo, nie macie pytań, to ja pozwolę sobie zadać swoje. Umowa przewiduje,  

że po określonym czasie umownym pozbywamy się naszych 25% udziałów. Jak wyglądają 

w szczegółach te zapisy, czy to jest obligatoryjnie określony sposób pozbycia się tych 

udziałów, czy też jest tutaj dowolność? A jak dowolność to pytanie, czy mamy jakieś 

mechanizmy zabezpieczające przed tym, że partner Parku może podnieść kapitał i tym samym 

zniwelować nasze udziały do zupełnie marginalnych? To samo pytanie związane z Radą 

Nadzorczą, powiedział Pan o przypadku, że kiedy będziemy mieli akceptować plan 

inwestycyjny to z naszym zdaniem partner będzie się musiał liczyć, natomiast czy są jeszcze 

jakieś inne przypadki oprócz planu inwestycyjnego, kiedy partner będzie musiał liczyć się 

ze zdaniem przedstawiciela rady? Czy te kwoty zabezpieczeń, które w wielu przypadkach 

z całym szacunkiem nie są jakimiś wygórowanymi kwotami dla przedsiębiorcy o określonym 

rozmiarze. Czy te kwoty jeszcze w jakimś stopniu podlegają renegocjacji? Zwłaszcza 

ta marka, z tej wypowiedzi, którą Panowie przytoczyliście wynika, że inwestor nie ryzykuje 

za dużo, ponieważ marka, dobra lokalizacja, więc nie powinien obawiać się większych kar 

umownych? Z zapisów wynika też, że te kwoty umowne zabezpieczeń będzie płacić inwestor 

i słusznie, bo nie spółka. Rozumiem, że tutaj elementem takie sposobu postępowania była 
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ocena inwestora? Wiemy od Państwa, że to postępowanie przewidywało wybór oferenta, 

który nam przeprowadzi to postępowanie wybierające inwestora, a pytanie takie naturalne 

w jaki sposób myśmy uczestniczyli jako reprezentacja województwa w tym postępowaniu? 

Czy był to udział czynny czy bierny, czy w tych procedurach uczestniczyli nasi 

reprezentanci? Co przewiduje Plan Zagospodarowania Przestrzennego na tym terenie i czy 

w ogóle jest tam Plan Zagospodarowania Przestrzennego? A czy chcielibyście się Państwo 

podzielić z nami rzeczami, z których nie jesteście zadowoleni? Co być może mogłoby jeszcze 

podlegać negocjacjom? Pod warunkiem, że można o tym na tym etapie mówić. Coś z czego 

nie jesteśmy zadowoleni?  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Jeżeli mowa o opcjach to każda z opcji zabezpieczona jest karą umowną w wysokości jej 

wartości. Jeżeli wzywamy o 10 mln to dostajemy 10. Jeżeli w sytuacji, kiedy wzywamy 

inwestora, aby od nas odkupił, a nie zrobił tego to nam zostają udziały, a powstaje 

zobowiązanie pieniężne i dostajemy podwójnie.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur  

Czy te zabezpieczenia mają charakter tylko taki umowny? Czy też są zabezpieczenia 

w postaci gwarancji bankowych? Zastawów czy też inne?  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Karą umowne z umowy dzierżawy mamy zabezpieczone przez siódemki. Nie ma takiej 

praktyki, aby zabezpieczać kary umowne za opcje. Jeżeli mowa o kwestiach korporacyjnych 

to jest umowa spółki oraz wspólników, najlepiej się z tym zapoznać. Niemniej zostało 

ustanowione prawo pierwszeństwa, tak przy zbywaniu jak i nabywaniu nowych, to mamy 

zabezpieczone. Jeżeli my, spółka mamy zamiar wyemitować nowe udziały to my jako 

WPKiW, proporcjonalnie mamy prawo do objęcia tych nowych udziałów. To samo, jeżeli 

TMR chciałby zbyć udziały, czego przez pierwsze 5 lat nie może zrobić bez naszej zgody. 

Tylko okres 5 lat, ponieważ polskie prawo nie pozwala na dłuższy okres. Oprócz tego mamy 

prawo pociągnięcia do zbycia i nabycia, idea jest taka, że jeżeli oni sprzedawaliby swój udział 

inwestorowi, to zabezpieczające jest to, że my nie zostaniemy sami bez tego inwestora. Jeżeli 

chodzi o nasz wpływ w spółce to mamy zabezpieczenia na poziomie Radny Nadzorczej  

i na poziomie Rady Wspólników. Radna Nadzorcza to jest plan inwestycyjny i wszystkie 

decyzje z nim związane na podstawie Zgromadzenia Wspólników, gdzie mamy większość – 

55% w przypadku połączenia, rozwiązania spółki, wybór likwidatorów, przekształcenie 

spółki to mamy kompetencje Walnego Zgromadzenia i jest część takich, które zmieniają 

zasady.  
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Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Tu jest specyficzna sytuacja, ponieważ jest znacząca przewaga udziałów.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Dlatego właśnie my narzuciliśmy.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Ostateczny podział kompetencji w Zgromadzeniu jest wynikiem negocjacji. Nasz pierwsza 

propozycja w Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu była na poziomie 85% udziałów. 

Kompromis osiągnięty w wyniku negacji działa w obie strony, stąd obecny % naszych 

udziałów oraz wysokość kar umownych. Był taki moment, że bardzo mocno zagraliśmy 

karami umownymi, to znowu pojawiały się ze strony słowackiej takiej roszczenia w karach 

umownych, które były kompletnie nie do zaakceptowania. Jeżeli chodzi o nasze 

zaangażowanie w prace doradców, to myśmy na każdym etapie czy to w osobach prawników, 

czy przedstawicieli zarządu uczestniczyliśmy we wszystkich etapach postępowania 

prowadzonego przez PwC. Z niektórymi spotykaliśmy się osobiście (1 etap głównie), 

z niektórymi spotykał się doradca i robił prezentację projektu. Poza tym na wszystkich 

etapach trwały nieustające konsultacje, bądź bezpośrednie udziały naszych przedstawicieli. 

Jeżeli chodzi o plan miejscowy dla obszaru dzisiaj zajmowanego przez Wesołe Miasteczko 

to plan miejscowy przewiduje funkcję Wesołego Miasteczka z możliwością realizowania 

każdej inwestycji, która wiąże się z podniesieniem atrakcyjności Wesołego Miasteczka. 

Równocześnie plan miejscowy określa, że ze względu na charakter parku dla 

przeprowadzenia inwestycji tego typu, musi być przeprowadzone studium kompozycyjne. 

Takie studium zostało opracowane i Urząd Miasta w Chorzowie wydał zaświadczenie,  

że to studium kompozycyjne jest zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Czyli mówiąc wprost nie ma tak zapisu, który by dopuszczał zabudowę inną w szczególności 

biznesową czy deweloperską?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Nie można realizować inwestycji, które nie są związane z podniesieniem atrakcyjności 

Wesołego Miasteczka, np. handel, usługi, działalność deweloperska. To jest niezgodne 

z zapisami miejscowego planu.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

To z czego nie jesteście Państwo zadowoleni?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Zawsze można chcieć więcej i szybciej. Gdybyśmy negocjacje skończyli w ubiegłym roku, 

mogli to wtedy ogłosić i rozpocząć proces inwestycyjny to bylibyśmy w innej sytuacji 
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rynkowej niż dzisiaj, kiedy od lipca otwarty jest Zator, mocno eksponowany na rynku, 

przyciągający klientów. My dopiero przymierzmy się do rozpoczęcia inwestycji, która się 

zakończy za 5 lat. Zator w tym czasie zdąży wyrobić sobie pozycję. Gdyby udało się 

wszystko wcześniej domknąć bylibyśmy o rok wcześniej. Zawsze można chcieć osiągać 

więcej wyższy czynsz dzierżawy, mieć jeszcze mniej ryzyk po swojej stronie. Naszym celem 

było przerzucenie większości ryzyk na Słowaków – a ryzyka są zawsze. Czynsz, który 

będziemy uzyskiwać stanowi dochód, który pozwoli zamknąć lukę finansową parku. 

Nie wiem jak pozytywnie to zadziała na pozostałe atrakcje parkowe, bo jeżeli pojawi się 

1 mln gości rocznie w Wesołym Miasteczku to część z nich skorzysta z Zoo, Elki, Parku, 

atrakcji, gastronomi na terenie Parku Śląskiego, parkingów. Są to rzeczy poza strukturą 

transakcji, a mogą odczuć pozytywne jej efekty.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Umowa przewiduje do dwóch sezonów nieudostępnianie atrakcji miasteczka. Ryzyko 

finansowe jest po stornie partnera, natomiast wizerunkowe jest po stornie Parku Śląskiego. 

Trudno sobie wyobrazić, że na 2 lata Wesołe Miasteczko będzie zamknięte. Jak wyglądają 

szczegółowe zapisy dotyczące wyłączenia z działalności na 2 lata Wesołego Miasteczka?  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Mamy zapis działalność parku rozrywki zostanie wstrzymana na co najmniej dwa następujące 

po sobie sezony. Sezon jest od maja do końca września. Na początku był zapis, że w ogóle 

zostanie wstrzymana. Przewidują, że może się okazać, iż za jeden sezon będą musieli nam 

zapłacić karę.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

W całości? Zapis przewiduje całkowite wyłączenie maksymalnie na dwa sezony.  

Mecenas WPKiW – Jarosław Rudy  

Jeżeli zamknąć to my wtedy mamy prawo ich wyrzucić. Przewidujemy zamknięcie na jeden 

sezon, jeżeli zamkną na dwa to mamy prawo do ich wyrzucenia.  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Jeżeli zamkną na dwa sezony z jakiekolwiek powodu w tym inwestycji. Wszelkie nasze prace 

związane z przygotowaniem inwestycji, pokazują, że nie będzie tak, że Wesołe Miasteczko 

będzie zamknięte na sezon, ponieważ inwestycje przebiegać będą etapami od 2016 do 2019. 

A pozostałe czynności dotyczące infrastruktury robione będą poza sezonem. Realizacja 

inwestycji sama w sobie również jest atrakcją, ponieważ wzbudza zainteresowanie klienta, 

pokazuje, że coś się dzieje. Powtórzę, że z przygotowania inwestycji wynika, iż Wesołe 

Miasteczko modernizowane będzie w kolejnych etapach. Biznes Plan zakładał, że Wesołe 
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Miasteczko zawsze będzie przyjmowało gości, a wyłączone będą tylko kolejne strefy 

tematyczne. Natomiast ten zapis jest niezależny od inwestycji.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Bardzo dziękuję, czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych ma pytania?  

Radny T. Bednarek  

Czy w ramach umowy czy też inwestycji, inwestor będzie też zobowiązany o rozbudowę 

infrastruktury towarzyszącej, takiej jak parkingi?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Rozmawiamy na ten temat z inwestorem i rozmawiamy w tym zakresie również 

z Prezydentem Chorzowa i Urzędem Miasta w Katowicach, zgłoszono już pierwsze robocze 

spotkanie z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Katowicach (dot. ul. Złotej) w tej chwili 

jeszcze nie ma konkretnych decyzji.  

Radny T. Bednarek  

Czy umowa inwestycyjna to obejmuje?  

Prezes WPKiW – Arkadiusz Godlewski  

Umowa inwestycyjna obejmuje inwestycję dot. Wesołego Miasteczka, a to już będzie opisane 

w planie inwestycyjnym.  

Prowadzący obrady Radny M. Mazur 

Dziękuję za dyskusję.  

Punkt 3. Sprawy różne i wolne wnioski – brak  

W skutek wyczerpania porządku posiedzenia prowadzący obrady Radny M. Mazur 

podziękował gościom za dyskusję i zamknął posiedzenie.  
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