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Protokół nr 6 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 09.04.2015 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 

uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015 (druk V/124). 

Radny Jan Kawulok – w uchwale jest skocznia w Wiśle. Była tam udzielona pomoc 

samorządu województwa, która miała zostać zwrócona przez Ministerstwo.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nasze środki zostały rozliczone.  

Paweł Rassek Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – więcej 

informacji mógłby udzielić Dyrektor Wydziału Inwestycji, ale Ministerstwo 

przekazało nam 3 mln zł na przedpole wschodnie Stadionu Śląskiego.  

Radny Jan Kawulok – no właśnie to była taka zamienna transakcja.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – my przekazaliśmy 2 mln zł, 

a otrzymaliśmy 3 mln zł.  

Radny Piotr Czarnynoga – w inwestycjach noworozpoczynanych poz. 4 i poz. 26 

nadają się do wykreślenia, bo nie będą mogły być zrealizowane z uwagi na fakt, 

że inwestorem i wnioskodawcą nie może być Starostwo Powiatowe w Kłobucku 

i Starostwo Powiatowe w Będzinie, ponieważ nie mają osobowości prawnej.  

Radny Grzegorz Wolnik – powinien być powiat.  

Radny Piotr Czarnynoga – gdyby był wpisany powiat to byłoby dobrze, zwraca  

na to uwagę kolejny raz.  

Paweł Rassek Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu – jest  

to błąd w zapisie. Natomiast jednostka samorządowa podpisuje umowę już 

z Ministerstwem, my jedynie wskazujemy inwestycje do dofinansowania. 

Radny Piotr Czarnynoga – my to wszystko rozumiemy, ale problemem jest to, że 

kolejny raz zwracamy uwagę na takie błędy.  

Przewodniczący – Pan Radny P. Czarnynoga zgłosił wniosek, aby wykreślić te dwie 

inwestycje, lepiej jednak będzie zmienić w tych pozycjach inwestora. Zaproponował, 

aby Komisja uwzględniając te oczywiste uwagi pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej 
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z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015 

(druk V/124). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju 

bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki na rok 2015 (druk V/124). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (druk 

V/127) oraz projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa 

Śląskiego na rok 2015 (druk V/128). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – w WPF wprowadzamy trzy 

nowe przedsięwzięcia: ochronę zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków 

Krajobrazowych (komponent Life+), politykę gospodarki niskoemisyjnej, wykonanie 

zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku „B” Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 5 w Bytomiu (300 tys. zł). Druga część zmian dotyczy limitów 

wydatków i limitów zobowiązań przedsięwzięć. Najwięcej zwiększeń dotyczy POKL 

(ok. 4 mln zł dotacji celowej budżetu państwa). W wyniku zmian i przesunięć środków 

między przedsięwzięciami bieżącymi i majątkowymi zwiększają się odchody bieżące 

w 2015 r. o 235 tys. zł, a w 2016 r. o 787 tys. zł. Dochody majątkowe zwiększają się 

w 2015 roku o 5 mln 747 tys. zł. Prawie analogicznie dokonywane są zmiany po 

stronie wydatków. Dodatkowo z uwagi na obniżenie podstawowych stup 

procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oszczędzamy na kosztach obsługi długu 

i urealniliśmy kwoty na 2016 rok zmniejszając wydatki o 1 mln 819 tys. zł. Jeżeli 

chodzi natomiast o zmiany w budżecie to dotyczą zwiększenia planu dochodów 

i wydatków o 501 tys. zł. Na komponent Life+ otrzymujemy 490 tys. zł. 

Wprowadzamy 11 tys. zł z Instytutu Inicjatyw Pozarządowych na budowę woliery dla 

ptaków w ZOO. Przenosimy również środki między działami klasyfikacji budżetowej, 

zarówno po stronnie dochodów jaki i wydatków. Zbierając niewykorzystane środki 

w poszczególnych działach przekazujemy 2,6 mln zł do Działu 710  

dla 14 beneficjentów na projekty z zakresu transferu technologii oraz do edukacji 836 

tys. zł na budowę Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym 

w Ziemięcicach. Dotyczy to środków z RPO. Jest jeszcze jedna korekta dotycząca 

uchwały z marca. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że wprowadzając 

wolne środki (19 mln 136 tys. zł) należy zmienić brzmienie § 3 ust 1 i dopisać, 

że deficyt się zwiększa, a pokrycie deficytu będzie w tej kwocie wolnych środków.  

Radny Adam Gawęda – patrząc na zobowiązania (prawie 750 mln zł) w aspekcie 

odpowiedzi na zapytanie z poprzedniej sesji Sejmiku dotyczące modernizacji 

i rozbudowy sieci dróg wojewódzkich to na proces projektowy drogi głównej i drogę 

łączącą Żory-Pszczynę przeznaczamy odpowiednio 5 mln zł i 4 mln 230 tys. zł. 

Z odpowiedzi wynika też, że któraś nie będzie realizowana. Czy nie warto podjąć 

decyzję, że środki przeznaczymy na inny cel. Oczywiście decyzja podjęta zostanie 

w roku 2018 kiedy już będą pełne opracowania projektowe i środowiskowe.  

Radny Grzegorz Wolnik – i tu pewnie jest problem polegający na tym, że procedury 

konkursowe sprawiają, że kto jest lepiej przygotowany wygrywa.  
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Radny Adam Gawęda – czy nie lepiej środki już w tej chwili przeznaczyć 

na modernizowanie drogi np. 933. Przyśpieszamy wtedy proces jednej i drugiej 

inwestycji. Nie czekajmy z decyzją do finalnego opracowania projektów.  

Radny Piotr Czarnynoga – str. 69 poz. 10 zmienia się jednostkę odpowiedzialną 

za Planetarium, zmiany dokonuje się w związku z przejęciem przez Wydział 

Inwestycji koordynacji tego przedsięwzięcia. Poprosił o uzasadnienie tej decyzji?  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – sprawa ta podlega Pani Marszałek 

G. Lenartowicz. W jego ocenie Wydział Inwestycji jest wstanie lepiej skoordynować 

tą inwestycję niż Planetarium.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – Planetarium nadzorowane jest 

przez Wydział Edukacji, Nauki i Sportu. Stwierdzono, że Wydział nie będzie wstanie 

nadzorować tak dużej inwestycji i projekt przekazano pod nadzór Wydziału 

Inwestycji. Wymóg ministerialny jest taki, że w WPF należy wskazać jednostkę 

prowadzącą. Więc nie będzie to Wydział Edukacji, Nauki i Sportu ale Wydział 

Inwestycji. Wydział Edukacji nie jest merytorycznie przygotowany do prowadzenia 

zadania i nadzoru inwestycyjnego. 

Radny Piotr Czarnynoga – to dobre rozwiązanie. Patrząc z perspektywy Filharmonii 

Śląskiej to szkoda, że tak późno dochodzi się do takich oczywistych rozwiązań. 

Remont w Filharmonii prowadzony był inaczej i Dyrektor Filharmonii oraz Wydział 

Kultury musieli to prowadzić. W efekcie wszystko było robione z punku widzenie 

Filharmonii.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – jego inicjatywą było połączenie Biura 

ds. Budowy Stadionu i Wydziału Inwestycji. Pozwoli to na wykorzystanie 

kompetencji inspektorów.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – Filharmonia jest specyficznym 

przykładem ponieważ był tam montaż finansowy środków UE i Ministerstwa Kultury. 

W związku z tym nikt inny nie mógł być inwestorem. Dyrektor Filharmonii się  

na to zgodziła. Beneficjentem była Filharmonia i środki bezpośrednio tam wpływały.  

Radny Piotr Czarnynoga – udało się wyremontować Filharmonie, ale nikt go nie 

przekona, że Dyrektor Filharmonii ma przygotowanie do prowadzenia inwestycji 

za 50 mln zł.  

Przewodniczący – a budowa Muzeum Śląskiego za 300 mln zł? 

Radny Piotr Czarnynoga – to też. W Muzeum Śląskiego przypadkiem poprzedni 

dyrektor był z wykształcenia technikiem budowlanym oprócz posiadania tytułu 

doktora sztuki.  

Radny Jan Kawulok – wracając do pytania Radnego A. Gawędy, czy to chodzi 

o dwie drogi wojewódzkie? To będziemy ze sobą konkurować w tych projektach? 

Przewodniczący – tak.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – Województwo musi składać projekty 

do konkursu.  

Radny Jan Kawulok – na obie drogi oddzielnie? 

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu – tak. To jest też powód, że chcemy jako 

Województwo być lepiej przygotowani, bo będziemy konkurować z powiatami 

i gminami.  

Radny Grzegorz Wolnik – może się okazać, że nie dostaniemy środków na nasze 

projekty.  
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Radny Jan Kawulok – w uzasadnieniu na str. 5 w punkcie IV jest powtórzone 

uchwała § 3.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – jest to § 3 ust 1 uchwały 

budżetowej z 19 stycznia 2015 r.  

Radny Jan Kawulok – uzasadnienie powinno dotyczyć treści uchwały, a tam jest 

wklejona treść uchwały. 

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – czyli nie ma informacji przekazanej dzisiaj przez 

Panią Skarbnik, że jest to na wniosek RIO.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – jest to zbieżność punktu. 

Identyczny jest zapis w uchwale budżetowej. W uchwale budżetowej jest wpisana 

tylko kwota kredytu 187 mln zł, a zmiana polega na dopisaniu punktu 2 wolnych 

środków w wysokości 19 mln 136 tys. zł.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/127). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 7 przeciw – 0, wstrzymał się – 4 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/127). 

 

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na rok 2015 (druk V/128). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 7 przeciw – 0, wstrzymał się – 4 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na rok 2015 (druk V/128). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 

oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok (druk V/129). 

Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

Komisja w głosowaniu: za – 10 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz 

finansowanych z nich wydatków na 2015 rok (druk V/129). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczącego 

obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, 

realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy (druk V/126). Zaproponował, aby 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 
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Komisja w głosowaniu: za – 11 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczącego obiektu 

służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, 

realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy (druk V/126). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na czas nieoznaczony, 

pomieszczenia z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej i mikrobiologicznej (druk V/113).  

Radny Jan Kawulok – chodzi o rozszerzenie umowy?  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – tak.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-

Zdroju, na czas nieoznaczony, pomieszczenia z przeznaczeniem na świadczenie usług 

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej (druk V/113). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na czas 

nieoznaczony, pomieszczenia z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie 

diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej (druk V/113). 

 

Ad. 3  

Przewodniczący – członkowie Komisji otrzymali mailowo trzy protokoły z posiedzeń 

Komisji (Protokół nr 1 z posiedzenia w dniu 11.12.2014 r., Protokół nr 2 z posiedzenia 

w dniu 22.12.2014 r. oraz Protokół nr 3 z posiedzenia w dniu 12.02.2015 r.). Jeżeli nie 

usłyszy sprzeciwu to ww. protokoły uzna za przyjęte (sprzeciwu nie było). 

 

Komisja przyjęła Protokół Nr 1, Protokół Nr 2 i Protokół Nr 3.   

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 

 

 


