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Protokół nr 8 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 18.06.2015 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/169) oraz projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2015 rok (druk V/170). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zmiany w WPF przewidują 

wprowadzenie 12 nowych przedsięwzięć, z których 8 związanych jest z realizacją 

zadań dofinansowywanych środkami UE. W część zadań wkład własny zapewnia 

budżet państwa, a w pozostałej części wkład własny jest z naszych środków. Nowe 

przedsięwzięcia są właściwie przedsięwzięciami zakończonymi w ubiegłym roku, ale 

ponieważ są środki na kontynuację to wymóg ustawowy jest, że trzeba wprowadzić je 

jako nowe przedsięwzięcia. Dotyczy to np. regulacji cieku Łękawka (711 tys. zł). 

Przesuwane są środki z tzw. pozostałych cieków marszałka do Działu Rolnictwo 

na opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych 

na zadania z zakresu melioracji wodnych i szczegółowych (12 tys. zł). Środki te są 

potrzebne na „dopięcie” tego programu i znajdują się też w projekcie uchwały 

dotyczącym zmian budżetu. Środki na regulację cieku Soła pochodzą z WFOŚ 

i budżetu. WFOŚ daje 206 tys. zł na doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy 

magazynów przeciwpowodziowych. Trzeba to zadanie ująć jako dwuletnie 2014-2015. 

Druga cześć zamian to zmiany limitów wydatków. Dotyczą głównie środków z UE 

i środków z budżetu państwa. Trzeba trochę skorygować kwotę limitu na zawieranie 

umów wieloletnich niezbędnych do funkcjonowania jednostki (o 8 tys. zł). Wszystkie 

te zmiany nie wpływają negatywnie na wskaźnik zadłużenia. W ślad za tymi zmianami 

są zmian w budżecie Województwa. Zwiększamy dochody budżetu ponieważ 

na podstawie decyzji Ministra Finansów dzielącej rezerwę subwencji ogólnej 

otrzymaliśmy na budowę obwodnicy Pawłowic 6 mln 161 tys. zł. Otrzymaliśmy też 

dodatkowe środki UE. Polski Związek Pływacki przekazał nam dotację dla Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (148 tys. zł). Mamy dodatkowe środki 
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z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest też trochę 

przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/169). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 5 przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/169). 
 

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2015 rok (druk V/170). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 5 przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2015 rok (druk V/170). 

 

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/171). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – Kolegium Nauczycielskie 

w Bytomiu uzyskało większe wpływy za czesne (30 tys. zł) i chcą te środki 

przeznaczyć na opłaty za czynsz. W Rybniku zniszczono płot biblioteki i chcą w 

czasie wakacji dokonać naprawy.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja 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/171). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 8 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/171). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu 

w kwocie 12 500,00 zł na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych 

do wykonywania przewozów pasażerskich (druk V/158). 

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – projekt 

uchwały stanowi ostateczne zamknięcie porozumienia na zakup taboru kolejowego. 

W roku 2012 otrzymaliśmy od Województwa Świętokrzyskiego 12,5 tys. zł, a teraz 

my powinniśmy im przekazać tą kwotę.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Województwu Świętokrzyskiemu w kwocie 12 500,00 zł na zakup i modernizację 
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pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich 

(druk V/158). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu w kwocie 12 500,00 zł 

na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania 

przewozów pasażerskich (druk V/158). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu 

pod nazwą ,,Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku" 

(druk V/168). 

Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego – 7 maja br. Zarząd Województwa ogłosił konkurs dla gmin 

i powiatów pn. Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki 

i rozwiazywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w 2015 r. Była możliwość składania wniosków w trzech zadaniach. Pierwsze zadanie 

dotyczyło dofinansowania tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego. Pozostałe 

dwa zadania to dofinansowanie istniejących już placówek wsparcia dziennego 

w gminach i powiatach. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w roku 2015 placówki wsparcia musiały dostosować się do nowych 

standardów i zainteresowanie konkursem było mniejsze niż w latach ubiegłych. 

Wpłynęło łącznie 41 wniosków, z czego 8 zostało odrzuconych ponieważ nie spełniały 

wymogów formalnych. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek na utworzenie nowej 

świetlicy, 16 wniosków na dofinansowanie istniejących placówek wsparcia dziennego 

w gminach i 14 wniosków na dofinansowanie istniejących placówek wsparcia 

dziennego w powiatach. Łącznie przeznaczono na to kwotę 395 tys. zł, co oznacza, że 

zostało jeszcze ponad 700 tys. zł do rozdysponowania. Nasze rozeznanie wskazuje, że 

gminy podjęły działania, aby dostosować placówki wsparcia do wymogów. Będziemy 

więc proponowali ogłoszenie drugiej edycji tego konkursu.  

Radny Piotr Czarnynoga – czy to jedyny powód? Patrząc na ubiegłe lata jest 

dramatycznie mało samorządów.  

Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego – w ubiegłym roku 67 placówek wsparcia dziennego 

otrzymało dofinansowanie. Nowe standardy oznaczają, że placówki działające do tej 

pory w ramach ośrodków pomocy społecznej muszą zostać zorganizowane jako 

samodzielne jednostki organizacyjne. Musza mieć odpowiednią kadrę. Gminy 

i powiaty miały ponad dwa lata do dostosowania się do wymogów. Niestety gminy 

i powiaty nie uporządkowały dokumentacji i nie dostosowały się do nowych 

przepisów. Te gminy, które złożyły wnioski, to przekształciły istniejące ośrodki 

w formy wymagane ustawą. Telefony do ROPS i nasze rozeznanie wskazuje że 

ośrodki są dostosowywane do wymogów. Więc jeśli ponownie ogłosimy konkurs 

to powinno być większe zainteresowanie.  
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Radny Piotr Czarnynoga – ale czy nie ma innych powodów, niż te które Pani 

wymieniła? 

Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego – nie, nie ma innych powodów.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – jest tylko niedostosowanie 

formy organizacyjnej do wymaganej ustawą.  

Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego – my ogłaszamy konkursy dla gmin, których wpływy z tzw. 

„korkowego” nie przekraczają 300 tys. zł. Czyli dla tych biedniejszych. W ubiegłym 

roku konkurs był dla gmin których wpływy nie przekraczały 200 tys. zł. W tym roku 

podnieśliśmy do 300 tys. zł. Gminy chyba miały nadzieje, że damy środki na świetlice, 

a nie jednostki wsparcia dziennego. Jednak zarówno program wojewódzki w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, jaki i przepisy ustawy o wspieraniu rodzinnej pieczy 

zastępczej precyzują jakie warunki ma spełniać placówka wsparcia dziennego. 

Nie możemy więc aprobować innych form. Jeżeli powtórzymy konkurs, 

to prawdopodobnie większa liczba gmin i powiatów uzyska wsparcie.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – środki na ten cel nie przepadają, 

tylko jeśli nie zostaną wykorzystane w tym roku przejdą na rok przyszły.  

Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego – chcemy zaproponować druga edycję konkursu, aby 

udzielić wsparcia tym gminom i powiatom, które podjęły działania po ogłoszeniu 

konkursu.  

Radny Mirosław Mazur – a organizacje pozarządowe? 

Bożena Borowiec Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego – organizacje pozarządowe też, ale gminy i powiaty 

otrzymują wsparcie uchwałą Sejmiku.  

Przewodniczący – kiedyś te środki po zakończeniu roku trafiały do nadwyżki i można 

było je przeznaczyć na inne cele.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – też tak robiliśmy, ale kontrole 

NIK to zakwestionowały. Województwo raz lub dwa dołożyło środki z budżetu 

własnego na ten cel, bo wpływy były bardzo małe i biorąc to pod uwagę NIK tylko 

wykazał, że to jest nieprawidłowe. Inne samorządy miały dyscyplinę finansową. 

Pilnujemy więc teraz, aby wszystko co pozostanie przywrócić na ten sam cel.  

Radny Janusz Pasternak – na jakiej podstawie NIK to zakwestionował?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – były drobne zmiany przepisów 

i wprowadzono w jednym z artykułów ustawy, że środki mogą być przeznaczone tylko 

na ten sam cel. Więc nawet jeśli zostaną na koniec roku, to tylko na ten cel mogą być 

przeznaczone. Program się jednak poszerzył o te świetlice.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom 

Województwa Śląskiego w ramach konkursu pod nazwą ,,Wzmocnienie rozwoju 

lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku" (druk V/168). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
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gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu pod nazwą 

,,Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku" 

(druk V/168). 
 

Ad. 3 

Przewodniczący – sprawozdanie finansowe, które będzie przedmiotem obrad Sejmiku 

i absolutorium było analizowane przez Komisję Rewizyjną. Nasza Komisja zajmuje 

się uchwalaniem budżetu. Jednak czy w tej sprawie są jakieś zgłoszenia?  

Grzegorz Wolnik Przewodniczący Sejmiku – wpłynęła dzisiaj pozytywna opinia 

RIO dotycząca uchwały Komisji Rewizyjnej, którą Radni otrzymali.  

Radny Piotr Czarnynoga – wydaje się niewłaściwe, że nasza Komisja nie omawia 

tych materiałów i nie uczestniczy aktywnie w procedurze absolutoryjnej. Można tak 

robić, ale wypadałoby jednak, aby Komisja się tym zajęła. Może w przyszłym roku 

uda się to zrobić. W tym roku nie było tego w porządku obrad, a nie wypada tak 

poważnego tematu omawiać w ramach spraw różnych. 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


