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Protokół nr 7 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 21.05.2015 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 – czy Komisja będzie zajmować się sprawą projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego (druk 

V/142)? 

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – poinformowała, że Zarząd Województwa przyjął autopoprawkę 

do projektu uchwały.  

Przewodniczący – Komisja otrzymała tą autopoprawkę.  

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – zmiana ta jest efektem stanowiska Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz 

Komisji Rewizyjnej. Zmianie ulega sposób reprezentacji na Sekretarza Województwa 

i pełnomocnika.  

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku 

w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa 

Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania, zmienionej uchwałą 

Nr IV/14/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2011 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (druk 

V/135). 

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – od 2011 roku uchwała ta nie była nowelizowana. W wyniku prac 

z tymi zasadami napływały do nas pewne sugestie zmian. Przygotowany został projekt, 

który częściowo uwzględnia zgłoszone sugestie. Proponowane zmiany ułatwią pracę 

radnym, Zarządowi i urzędnikom.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania, 

zmienionej uchwałą Nr IV/14/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 

17 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zasad nabywania, 
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zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania 

i wynajmowania (druk V/135). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6 przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich 

wydzierżawiania i wynajmowania, zmienionej uchwałą Nr IV/14/1/2011 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa 

Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (druk V/135). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia 

zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk V/136). 

Radny Janusz Wita - w § 4 pkt 1 ppkt 18) „oświadczenie, że prace będące przedmiotem 

wniosku nie były dotowane ze środków publicznych w ciągu ostatnich 10 lat.” 

Czy dotyczy to wszystkich środków publicznych?   

Gabriela Gros Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych.  

Radny Piotr Czarnynoga – co jest intencją tego zapisu? Nie jest tajemnicą, że aby zrobić 

większy remont to należy zebrać środki od kilku podmiotów.  

Gabriela Gros Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – jeżeli beneficjent składa  

wniosek o dofinansowanie prac, to ten sam zakres prac nie mógł być dofinansowany przez 

okres 10 lat ze środków publicznych. Nie dotyczy to obiektu, ale zakresu prac.  

Radny Mirosław Mazur – jak rozumie intencją jest, aby inni mieli szansę, a nie jedni 

beneficjenci otrzymywali środki.  

Gabriela Gros Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – tak, może być też taka 

sytuacja, że prace wykonane zostały niestarannie i za rok występuje do innego podmiotu 

o sfinansowanie tych samych prac.  

Radny Piotr Czarnynoga – jest członkiem w komisji, które oceniają wnioski 

i przedstawiają Sejmikowi podmioty do dofinansowania. Sytuacja jest dramatyczna 

bo mamy bardzo małe środki. Przykładowo jeżeli Katowice do jakiegoś zadania 

kosztującego 800 tys. zł dokładają 100 tys. zł, a my też dajemy tylko tyle, to jest to bez 

sensu. Blokuje to wiele zadań.  

Radny Mirosław Mazur – są też małe projekty.  

Radny Piotr Czarnynoga – to jest przedmiotem debat komisji oceniającej.  

Radny Janusz Wita – jeżeli beneficjent robi montaż finansowy to jest wykluczony 

z możliwości ubiegania się o środki.  

Radny Mirosław Mazur – chodzi o to, że jeżeli ktoś w okresie 10 lat wykonywał jakieś 

prace i otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych to w przypadkach skrajnych 

kiedy prace wykonane zostały niestaranne zasadne jest uniemożliwienie tego. Dodatkowo 

jeżeli mamy nieduże środki finansowe to jest dylemat, czy angażować je w duże projekty, 

czy też lepiej dofinansować kilka mniejszych.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – państwu Radnym chodzi o przypadki montażu 

finansowego np. kiedy źródłem środków jest też miasto lub gmina. Czy to nie wyklucza 

takiego beneficjenta z powodu takiego zapisu?  

Radny Janusz Pasternak – nie bo chodzi nie o obiekt, ale o zakres.  
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Radna Martyna Starc-Jażdżyk – tak, ale zakresem jest np. renowacja fresków i jest tam 

montaż finansowy z budżetu Województwa, z budżetu gminy Sosnowiec.  

Radny Mirosław Mazur – ale taka sytuacja jest tu i teraz. Jeżeli trzymamy się literalnie 

tego zapisu to oznacza, że nie wykorzystał w ciągu 10 lat. Montaż natomiast jest tu i teraz. 

Jeżeli zadanie nie jest rozpoczęte, to nie wyklucza dofinansowania.  

Radny Janusz Wita – może być sytuacja, że ktoś już zaczął zadanie.  

Przewodniczący – przykład Katedry w Sosnowcu gdzie freski Tetmajera są zadaniem 

ciągłym i od 20 lat są dofinansowywane np. przez ministerstwo, miasto, wiernych itp. 

Natomiast ostatnia sprawa związana ze spaleniem dachu aż prosiła się o montaż 

finansowy, bo przekracza możliwości każdego z darczyńców. Gdyby się literalnie trzymać 

takiego zapisu to byłaby tu pewnie trudność z dofinansowaniem. 

Gabriela Gros Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – we wniosku składanym przez 

beneficjenta są wykazywane wszystkie źródła finansowania np. gmina itp. Natomiast 

chodzi o zakres i np. w przypadku Katedry wniosek będzie nie na cały dach, ale jego cześć 

itp.  

Radny Mirosław Mazur – taki zapis chroni nas przed sytuacją, że potencjalny beneficjent 

rozpoczął pracę i nawet je skończył ze środków własnych, ale ponieważ jest okazja 

to zrekompensował wydatki środkami Województwa.  

Radny Janusz Pasternak – albo wykorzystał środki publiczne, ale ponieważ wykonanie 

było złe, to kolejny raz występuje po środki publiczne.  

Radny Janusz Wita – ale co w przypadku jeżeli powtórzy się nieszczęście 

np. w Katedrze?  

Radny Mirosław Mazur – można tą uchwałę zmienić w przyszłym roku. 

Przewodniczący – poza jednym przypadkiem nie zna sytuacji, aby ktoś inwestujący 

w zabytki się na tym wzbogacił.  

Radny Mirosław Mazur – w Porębie jest obiekt zabytkowy, który próbuje znaleźć się 

na szlaku zabytków techniki. Jest obecnie na liście rezerwowej i nie udaje się go umieścić 

na szlaku. Taki zapis da szanse wejścia do gry innym. Może ich zabytki są mniej 

spektakularne. Może mniej cenne z punktu widzenia dziedzictwa narodowego, ale warto 

się nad tym pochylić. Trudno się jednak licytować co jest ważniejsze, a co mniej ważne.  

Przewodniczący – warto pomyśleć nad zwiększeniem środków na ten cel.  

Radny Mirosław Mazur – jest to wyzwanie podczas prac nad budżetem. 

Radny Piotr Czarnynoga – najlepszym rozwiązaniem jest aby tak jak w poprzednich 

paragrafach zmniejszyć ten okres do 3 lat.  

Radny Mirosław Mazur – proponowany zapis daje większe szanse dla innych 

beneficjentów, mających mniejsze zabytki.  

Radny Piotr Czarnynoga – biorąc pod uwagę czteroletnie doświadczenia w pracach 

komisji konkursowych nie rozumie argumentów Pana Radnego. Gdyby jednak uznać  

je za właściwe, to tak samo są właściwe dla trzyletniego okresu. 

Radny Mirosław Mazur – czasem świeże spojrzenie też jest dobre.  

Radny Piotr Czarnynoga – podtrzymał zgłoszoną propozycję.  

Przewodniczący – najpierw zaopiniujemy wniosek Radnego P. Czarnynogi. W przypadku 

jego przyjęcia skierujemy go do Zarządu Województwa celem rozpatrzenia. 

Zaproponował, aby Komisja przyjęła wniosek Radnego P. Czarnynogi, aby w § 4 pkt 1 

ppkt 18) zamiast 10 lat wpisać 3 lata. Wymieniony ppkt otrzymałby zatem następujące 

brzmienie: „18) oświadczenie, że prace będące przedmiotem wniosku nie były dotowane 

ze środków publicznych w ciągu ostatnich 3 lat.” 
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Komisja w głosowaniu: za – 5 przeciw – 2, wstrzymał się – 3 pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Radnego P. Czarnynogi.  
 

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Sejmiku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

(druk V/136). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji 

celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk V/136). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia 

Zasad i trybu przyznawania stypendiów Województwa Śląskiego w ramach Programu 

wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego, obowiązującego 

od września 2015 roku do czerwca 2018 roku (druk V/138). Zaproponował, aby Komisja 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu 

przyznawania stypendiów Województwa Śląskiego w ramach Programu wspierania 

edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego, obowiązującego od września 

2015 roku do czerwca 2018 roku (druk V/138). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

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

V/145).  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zmiany w WPF przewidują 

wprowadzenie 7 nowych przedsięwzięć, z czego 6 skutkuje zwiększeniem dochodów 

i wydatków ze środków UE, ma też zabezpieczenie w dotacji celowej z budżetu państwa. 

W jedno zadanie zaangażowane są środki z budżetu Województwa. Chodzi o utworzenie 

9 izolatek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. Zadanie to będzie 

rozpoczęte w tym roku (środki zabezpieczone), a kontynuowane w roku przyszłym (trzeba 

zabezpieczyć środki). Kolejna grupa zmian to zmiana limitów wydatków i limitów 

zobowiązań. Do przedsięwzięcia „Program współpracy transgranicznej” należy dopisać 

z uwagi na nową perspektywę „INTERREG V”. W przedsięwzięciu budowa obwodnicy 

Pawłowic następuje zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. o 40 mln zł, a w 2017 r.  

o 10 mln zł. Wynika to z rozstrzygnięcia przetargu. Natomiast te 50 mln zł podzielone 

zostało na kolejne zadania drogowe. Efektem tych wszystkich zmian jest oczywiście 

zwiększenie dochodów bieżących w tym roku o 8 mln zł, a w kolejnych latach 

zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych. Następuje też zwiększenie przychodów 

w 2015 r. z tzw. wolnych środków za 2014 r. o ok. 2 mln zł. Szczegółowy podział tej 

kwoty znajduje się w projekcie uchwały Sejmiku zmieniającej budżet.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – budowa obwodnicy Pawłowic i przesunięcia finansowe 

na kwotę 50 mln zł. W uzasadnieniu jest zapis, że rzeczywisty koszt inwestycji okazał się 

niższy niż wartość przyjęta w kosztorysie inwestorskim. Jest to dość duża różnica.  
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Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – kosztorysy 

inwestorskie są tworzone w oparciu o odpowiednie zestawienia do ich sporządzania 

bazujące na przeciętnych cenach na rynku i zawsze są dużo wyższe. Wykonawcy 

dochodzą w przetargach nawet do połowy wartości kosztorysowych. Tyle udało się 

zaoszczędzić w wyniku przetargu. Jest to też dość bezpieczna kwota zejścia ze 140 mln zł 

do 90 mln zł.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – środki dalej pozostają przeznaczone 

na drogi.  

Radny Piotr Czarnynoga – intencją tych wszystkich zmian jest chyba wprowadzenie 

do WPF i budżetu środków z RPO 2014-2020, które my wydatkujemy na potrzeby 

Województwa. Jaki procent z całej puli środków z RPO 2014-2020 wprowadzamy teraz? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – bardzo mało, ponieważ są to kolejne 

przedsięwzięcia, które mają swoją nazwę i mają określone kwoty. Wprowadzenie do WPF 

przedsięwzięcia w kolejnych latach daje podstawę do wykazania zabezpieczenia 

finasowania. Do WPF wprowadzamy środki, których jesteśmy beneficjentem jako 

Województwo. Natomiast do tych samych środków idą też wnioski innych beneficjentów. 

Nie jest wstanie dzisiaj powiedzieć jaki to w tej chwili procent. Spróbujemy to zestawić 

i przekazać informacje.  

Radny Piotr Czarnynoga – nie jest to bez znaczenia ponieważ w ubiegłej kadencji 

wielokrotnie dyskutowaliśmy, że w rozdaniu 2007-2013 bardzo niewielką część środków 

UE przeznaczonych dla województwa śląskiego przeznaczyliśmy na zadania 

Województwa. Teraz jest zmiana tej polityki, co budzi niezadowolenie wielu gmin. 

Na sesji Sejmiku będziemy wprowadzać do budżetu tą główną część przewidywaną 

do wydatkowania w ramach środków z RPO 2014-2020 na nasze zadania.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – Wydział wprowadza poszczególne 

przedsięwzięcia i kwoty, które jest wstanie doprecyzować i rozłożyć w latach.  

Radny Piotr Czarnynoga – może dobrze byłoby przedstawić taką informację na sesji 

Sejmiku.  

Przewodniczący – plany, a realizacja to jednak dwie różne sprawy. Jaka jest partycypacja 

wydatków w WPF w przypadku DTŚ Wschód? Czytał ostatnio w prasie, że Prezydenci 

Sosnowca i Mysłowic zadeklarowali wielomilionowe kwoty na przygotowanie zadania. 

Jak nasz budżet w tym partycypuje?  

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – część 

przygotowywana przez Województwo dotyczy tylko zakresu projektowania, ponieważ 

beneficjentem tego zadnia będą miasta Mysłowice i Katowice, to przedłużenie 

ul. Bagiennej (Katowice) i odejście w kierunku ul. Obrzeżnej Zachodniej (Mysłowice). 

Natomiast odcinek, który doprowadzi do drogi ekspresowej S1 jest przygotowywany pod 

względem projektowym staraniem i na podstawie porozumienia Miast Sosnowiec, 

Jaworzno i Mysłowice. Liderem tam jest Jaworzno, które prowadzi prace projektowe. 

Do obecnego RPO 2014-2020 wprowadzony jest cały ten odcinek, który będzie składał się 

z dwóch dokumentacji. Beneficjentem ze względu, że jest to droga na terenie miast 

na prawach powiatu będą miasta.  

Radny Mirosław Mazur – jest to w ciągu drogi 79? 

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – można tak 

powiedzieć, jest to wyprowadzenie z centrum drogi 79. Jaworzno w ramach swojego 

projektu będzie również rozpatrywało taki ciąg północny (przejście przez śródmieście 

Sosnowca), który w części Sosnowca Bór spotkałby się z drogą ekspresową S1. 

Ten północny przebieg jest zapisany w kontrakcie regionalnym do finansowania 
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ze środków innych niż RPO. Nasze zadanie projektowe prowadzimy od samego początku 

z dużymi trudnościami ponieważ zgłosiły się niesolidne firmy i projekty były obarczone 

dużymi błędami. Dzisiaj jesteśmy na etapie uzyskanej decyzji środowiskowej, która nie 

jest ostateczna, co nie pozwala na dalsze prace projektowe dotyczące dokumentacji 

budowlanej. Decyzja ta została oprotestowana i od 1,5 roku pomimo rożnych monitów 

nierozpatrzone odwołanie leży w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Puki 

to postępowanie się nie zakończy nie można dalej prowadzić procesów projektowych.  

Radny Mirosław Mazur – a co z kierunkiem Będzin – Dąbrowa Górnicza?  

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – 

na spotkaniach w których uczestniczyła z gminami nie uzyskało akceptacji prowadzenie 

prac przygotowawczych w najbliższym czasie, zarówno przez  miasto Będzin, jak 

i Dąbrowę Górniczą. W szczególności Dąbrowa Górnicza nie jest zainteresowana 

ponieważ ma inny rozkład dróg i inne priorytety. Dlatego też zmieniono przebieg w 

Sosnowcu i ma dochodzić do drogi ekspresowej.  

Przewodniczący – zna tez inną argumentację Dąbrowy Górniczej. Zadanie rozpoczęto 

2004 roku i dalej jesteśmy w punkcie zerowym. Mówimy teraz o Katowicach 

i Mysłowicach. Zanim droga przebiłaby się do Dąbrowy Górniczej to znowu należałoby 

założyć kolejne kilka lat. Dzisiaj jest to dla nich abstrakcja i nie ma o czym mówić.  

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – ale też 

zarówno Będzin jak i Dąbrowa Górnicza nie chcieli przystąpić do porozumienia w którym 

uczestniczy Jaworzno.  

Radny Mirosław Mazur – tak jak powiedział Pan Przewodniczący jest to dla nich zbyt 

odległa perspektywa. Chyba, że zaproponujemy, że budowa rozpocznie się od Dąbrowy 

Górniczej w kierunku Katowic. Dąbrowa Górnicza poczyniła duże nakłady na uzbrojenie 

terenu specjalnej strefy ekonomicznej. Takim rozwiązaniem byłyby też zainteresowane 

gminy jeszcze bardziej na wschód np. Zawiercie. Zwłaszcza, że my tam też mamy drogi 

796 i 791.  

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – Dąbrowa 

Górnicza wielokrotnie podkreślała, że ogromną trudnością finansową są obiekty 

inżynierskie realizowane na terenie miasta. To w ostatnich latach pochłaniało ich główne 

nakłady finansowe.  

Przewodniczący – jaka jest partycypacja w WPF?  

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – mamy 

zabezpieczone w WPF środki na sporządzenie dokumentacja projektowej na odcinek 

Mysłowice-Katowice w wysokości ok. 3 mln 600 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/145).  

 

Komisja w głosowaniu: za – 6 przeciw – 0, wstrzymał się – 4 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/145).  
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2015 (druk V/146). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zwiększamy dochody własne 

budżetu o środki z UE na trzy projekty. Zwiększenie planu wydatków budżetowych 

to kwota 3 mln 104 tys. zł. Większość tych wydatków znajduje zabezpieczenie 
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w pozostałej części wolnych środków z ubiegłego roku. Biuro Geodezji i Terenów 

Rolnych wnioskowało o zakup sprzętu i Zarząd proponuje przyznać 50 tys. zł. Centrum 

Pediatrii w Sosnowcu wnioskowało o nowy aparat rentgenowski i przeznaczmy na ten cel 

500 tys. zł. Następnie wprowadzane są zadania o których mówiła wcześniej. W Dziale 

Kultura jest 1 mln 868 tys. zł na Zamek w Cieszynie. Mamy umowę z miastem 

na prowadzenie tej instytucji kultury. Filharmonia w Katowicach otrzymuje 128 tys. zł 

na dokończenie realizacji projektu dotyczącego młodzieży. Konieczna jest wymiana 

konstrukcji dachu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie i Zarząd proponuje 1 mln 450 tys. zł 

na ten cel. Muzeum Historyczne w Bielsku Białej ma otrzymać 40 tys. zł na remont 

instalacji elektrycznych i odgromowych. ZOO w Chorzowie ma otrzymać 146 tys. zł 

na dokumentację techniczną nowego budynku (zaplecze z salą audiowizualno-

dydaktyczną). ZOO wykorzystało środki UE na ścieżkę dydaktyczną i brakuje tego 

zaplecza. Dodatkowo 50 tys. zł na dokumentację dla mikrobiogazowni. Zespół Parków 

Krajobrazowych otrzymuje środki na odtworzenie majątku (zakup quada). Pokryciem 

zwiększonych wydatków są wolne środki z 2014 r. Następnie dokonywane są przesunięcia 

środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Część przesunięć związanych jest 

ze środkami UE np. z Działu Edukacja przesuwamy środki do Działu Polityki Społecznej. 

Przesuwamy środki z Działu Zdrowie do Działu 710 gdzie jest między innymi 

podwyższanie kapitału spółek. Jest propozycja podwyższenia kapitału o 1,5 mln zł 

w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce. Środki z polityki 

społecznej przenosimy na realizację tzw. planu pomocy technicznej w dziale administracja 

i zatrudnienie 5 pracowników w ochronie środowiska. W związku z aktualizacją planu 

działania w ramach pomocy technicznej jest przeniesienie 62 tys. zł pomiędzy działami 

i rozdziałami. Zwiększenie wydatków pogłębiające deficyt budżetu powoduje konieczność 

zmienienia kwoty, która była w uchwale budżetowej i wykazanie, że źródłem pokrycia 

są wolne środki z roku 2014.  

Radny Piotr Czarnynoga – przesunięcia środków w służbie zdrowia w wysokości 

500 tys. zł dla Centrum Pediatrii w Sosnowcu i 1,5 mln zł dla Śląskiego Centrum 

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce. Jaka jest opinia Komisji Polityki Społecznej 

i Ochrony Zdrowia w tej sprawie? W przypadku Rabki zabieramy 1,5 mln zł z naszych 

szpitali? Czyli kosztem jakiś zadań w naszych szpitalach.  

Bożena Siedlecka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – 

z Działu 851 przenoszone są środki z Rozdziału Pokrycie zobowiązań po przekształcanych 

i likwidowanych jednostkach. Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia nie 

opiniowała tych przesunięć.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2015 

(druk V/146). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6 przeciw – 0, wstrzymał się – 4 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa 

Śląskiego na rok 2015 (druk V/146). 
 

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/147). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – dwie szkoły otrzymały środki i aby 

mogły je wykorzystać musi być uchwała Sejmiku.  
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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/147). 

 

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/147). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

w 2015 roku pomocy finansowej Miastu Będzin (druk V/137). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – na ostatniej sesji Sejmiku została 

uchwalona pomoc dla Miasta Będzin. Zgodnie z prawem decyzję o przyznaniu pomocy 

również musi uchwalić Sejmik. 

Radny Grzegorz Wolnik – podobno powiat wycofuje się ze współfinansowania Teatru 

Dzieci Zagłębia. Czy ten nasz gest nie zostanie pusty lub czy nie uzupełnia braki powstałe 

po wycofaniu się powiatu?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – sprawa jest bardziej złożona. 

Wojewoda przed II etapem reformy samorządowej miał prawo przekazać ze swojego 

rejestru instytucji kultury instytucje do rejestru danego miasta. Przekazał ten teatr 

do rejestru Miasta Będzin. Następnie ustawa o samorządzie województwa, o samorządzie 

powiatowym, a zwłaszcza przepisy wprowadzające tą reformę stanowiły, że instytucje 

kultury będące na obszarach powiatów są instytucjami danego powiatu. W związku z tym 

instytucję tą miało Miasto Będzin, a według podziału kompetencji i zadań powinno to być 

zadanie powiatu. W lutym 1999 roku Miasto Będzin podpisało z Powiatem Będzińskim 

porozumienie, że będą wspólnie prowadzić tę instytucję. Powiat Będziński ma problemy 

finansowe i stwierdził, że decyzja Wojewody i porozumienie zostało podpisane 

z naruszeniem prawa. Powstał spór prawny na którym cierpi instytucja. Nasze 60 tys. zł 

nie jest przekazywane zamiast środków powiatu tylko na konkretny zakup i zakres prac. 

Tam jest problem z pieniędzmi na wynagrodzenia pracowników, a na to nie możemy dać 

środków. Radni powiatowi uchwałą zdecydowali, że rozwiązują porozumienie z Miastem 

Będzin.  

Radny Piotr Czarnynoga – mamy wiele miejsc w naszym województwie gdzie powiaty 

nie radzą sobie ze swoimi zadaniami. Należy popatrzeć na to jak my sobie radzimy 

z kulturą. Mamy 20 swoich jednostek w których też są problemy finansowe. Może nie tak 

wielkie jak w przypadku Teatru Dzieci Zagłębia. Niemniej w sytuacji kiedy nie mamy 

środków na swoje własne zadania to powstaje pytanie czemu dać innym gminom 

i powiatom przykład, że mogą się do nas zwracać w podobnych sytuacjach. Jeżeli 

pomożemy Miastu Będzin to za chwilę będziemy pomagali innym gminom i powiatom. 

Nie jest to dobre rozwiązanie. Kiedy przyszli radni do Sejmiku poprzedniej kadencji i tej 

kadencji to dość długo były pytania jak to się stało, że zadanie powiatowe tj. Szkoła 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu jest przez nas prowadzone. Takie decyzje Sejmiku 

przy niedostatecznych środkach finansowych kładą się cieniem na nasze własne zadania. 

Powinniśmy się zastanowić czy jest to dobra droga.  

Radny Zbigniew Przedpełski – Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana to akurat taka 

jednostka, na której przejęciem można się zastanowić. Dużo instytucji kultury aktualnie 
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gra 4-5 razy w miesiącu. Teatr Dzieci Zagłębia cały czas gra i jest to miejsce dla naszego 

„narybku” kulturalnego.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Sejmiku w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Miastu Będzin (druk 

V/137). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 7 przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej 

Miastu Będzin (druk V/137). 
 

Przewodniczący – tak jak wspominał na początku posiedzenia Komisji jest jeszcze 

sprawa projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Województwa Śląskiego (druk V/142). Nie ma obowiązku, aby Komisja opiniowała 

projekt tej uchwały.  

Radny Piotr Czarnynoga – czy uwagi Komisji Statutowo-Regulaminowej zostały 

uwzględnione w projekcie, który otrzymaliśmy na sesję Sejmiku?  

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – uwagi Komisji Statutowo-Regulaminowej w większości zostały 

uwzględnione. Zarząd Województwa potrzymał swoje stanowisko w kwestiach 

dotyczących bezpośrednio procedowania Zarządu (Regulamin Zarządu).  

Przewodniczący – czyli nie przyjął proponowanych zmian.  

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – tak.  

Radny Grzegorz Wolnik – najdalej idącym wnioskiem było, aby Regulamin Zarządu 

wyłączyć ze Statutu. Tak jak to jest z Regulaminem Sejmiku. Argumentem jest to, że 

wszelkie zmiany wymagają konsultacji z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.  

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – gdybyśmy wyłączyli teraz Regulamin Zarządu ze Statutu to trzeba byłoby 

uruchomić na nowo tryb konsultacji.  

Radny Grzegorz Wolnik – szkoda, że od razu nie było tego pomysłu z wyłączeniem 

Regulamin Zarządu ze Statutu. 

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – obecna konstrukcja funkcjonuje od 1999 r.  

Radny Piotr Czarnynoga – na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej też dyskutowaliśmy 

pewne elementy dotyczące pracy Zarządu, ale jest to niepotrzebne, bo nie powinniśmy 

utrudniać pracy Zarządu. Zarząd Województwa powinien na własną odpowiedzialność 

pracować jak chce.  

Radny Mirosław Mazur – na posiedzeniu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej była mowa, że zmiany Statutu dotyczą wymogów formalnych i dostosowania 

zapisów do elektronicznego głosowania oraz, że w tym samym czasie rozpoczynamy pracę 

nad nowelizacją Statutu z innych powodów np. dotyczących pracy Komisji Współpracy 

Zagranicznej i Integracji Europejskiej.  

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – jeżeli chodzi o zmiany, które teraz finalizujemy, to próby ich 

wprowadzenia były robione przez całą ubiegłą kadencję.  

Przewodniczący – powinniśmy zmiany te uchwalić i natychmiast rozpocząć pracę nad 

kolejnymi.  
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Radny Zbigniew Przedpełski – Statut Województwa jest aktem prawa miejscowego. W 

związku z tym jak to się dzieje, że narusza przepisy rozporządzenia z 2002 roku w sprawie 

zasad techniki prawodawczej, normujące zasady tworzenia aktów prawa miejscowego?  

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – jej zdaniem nie narusza, a dodatkowo tryb dotyczący Statutu jest 

szczególny i uchwalanie oraz wszelkie zmiany muszą być opiniowane przez Prezesa Rady 

Ministrów. Jeżeli uzyskujemy opinię pozytywną to znaczy, że nie narusza.  

Radny Grzegorz Wolnik – dyskusja ta toczyła się już na Komisji Statutowo-

Regulaminowej. 

Radny Mirosław Mazur – bazujemy na interpretacji. Jeżeli jest interpretacja, której nikt 

nie podważył to jest ona prawidłowa.  

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – Wojewoda bada zgodność z prawem wszystkich uchwał i jeżeli nie 

zakwestionował do tej pory takich rozwiązań to znaczy, że zajął takie samo stanowisko jak 

my, że nie narusza to przepisów.  

Radny Zbigniew Przedpełski – bada uchwały, tym niemniej niektóre z nich są następnie 

uchylane przez sądy administracyjne. Jaka była droga tego dokumentu?  

Bożena Samborska-Duży Dyrektor Wydziału Pomocy Prawnej i Zamówień 

Publicznych – inicjatywa w poprzedniej kadencji Sejmiku wyszła od Radnych. Niestety 

nie została przez Radnych sfinalizowana i Radni zobowiązali pod koniec kadencji Zarząd 

Województwa do wniesienia projektu zmian Statutu jako własnego projektu uchwały.  

 

Ad. 3 

Przewodniczący – poinformował, że członkowie Komisji otrzymali Protokoły 

z poprzednich posiedzeń.  

 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


