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Protokół nr 9 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 27.08.2015 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 zmiany 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/20/10/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 

roku (druk V/177). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała 

ww. projekt uchwały Sejmiku. 
 

Komisja w głosowaniu: za – 11 przeciw – 0, wstrzymał się – 1 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Śląskiego Nr IV/20/10/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku (druk 

V/177). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 

w Bytomiu, w drodze przetargowej, na czas oznaczony 10 lat, zespołu pomieszczeń 

z przeznaczeniem na utworzenie Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 

(druk V/178). 

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – Dyrektor Szpitala zwrócił się o zgodę na wydzierżawienie 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 60 m
2
. Wydzierżawienie ma nastąpić w drodze 

przetargowej, a zgoda jest wymagana ponieważ dotyczy okresu dłuższego niż trzy 

lata. Zaproponowana miesięczna stawka czynszu wynosi 36 zł netto/m
2
. Przyszły 

dzierżawca na własny koszt ma dokonać adaptacji pomieszczeń dla celów 

prowadzonej działalności i wyposaży je w magnetyczny rezonans jądrowy. 

Szacunkowy zakres koniecznych do poniesienia nakładów to ponad 3 mln zł. Szpital 

starał się sama zakupić magnetyczny rezonans jądrowy startując w konkursie 

Ministerstwa Zdrowia, ale się to nie udało. Wobec powyższego, przy braku środków 

własnych, pozyskanie dzierżawcy dysponującego własnym sprzętem jest w zasadzie 

jedyną drogą dla zapewnienia Szpitalowi dostępu do nowoczesnej aparatury 

medycznej.  

Radny Zbigniew Przedpełski – kto w tej chwili obsługuje radiologicznie ten Szpital? 

Jak rozumie w przyszłości szpital będzie obsługiwał ten najemca. 



2 

 

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – tak, w przyszłości szpital będzie obsługiwał ten najemca. 

Radny Zbigniew Przedpełski – czyli dochody z najmu będą przeznaczone na koszty 

wykonywania usług.  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Szpital ten 

korzysta obecnie z podmiotu zewnętrznego ponieważ nie ma rezonansu 

magnetycznego. W wymaganiach NFZ jest zapis, że pewne urządzenia muszą być 

w lokalizacji, ponieważ inaczej jest problem z uzyskaniem kontraktu. Szpital startował 

w konkursie Ministerstwa Zdrowia, ale niestety nie udało się pozyskać środków. 

Województwo nie ma środków na remont i zakup rezonansu. Część naszych jednostek 

korzysta z usług pomiotów zewnętrznych i istotne jest to, jak będzie zawarta umowa? 

Niektóre szpitale mają bardzo dobre umowy. Zostały wyremontowane pomieszczenia 

i wstawione nowe aparaty, a pierwszeństwo badania mają pacjenci szpitali. Szpital 

podjął zatem działania, aby dostosować się do wymogów NFZ.  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – brak rezonansu spowoduje 

mniejszy kontrakt dla Szpitala. Rezonans jest kontraktowany więc podwykonawca 

zwiększa kontrakt i przynosi dochód w postaci czynszu. Jest to więc uzasadnione 

ekonomicznie i zabezpiecza świadczenia zdrowotne dla mieszkańców.  

Radny Jan Kawulok – zapis Prezesa NFZ, że rezonans musi być w lokalizacji jest 

bardzo niekorzystny, ponieważ szpital robi konkurs na świadczenia rezonansu. Gdyby 

nie było tego zapisu o lokalizacji to może byłby inny podmiot, który dałby ofertę 

tańszą. W obecnej sytuacji musimy się pogodzić, że ten podmiot który dzierżawi 

wygra ten konkurs. Pytanie czy jest możliwość wykreślenia takich zapisów? Czasami 

kiedy lokalizacja jest pawilonowa, to urządzenie w lokalizacji może być dalej niż poza 

lokalizacją. Wszyscy dyrektorzy mają z tym problemy.  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – zgodziła się z Radnym 

J. Kawulokiem. Jednak na chwilę obecną jest to jedyne wyjście. 

Radny Zbigniew Przedpełski – czemu umowa ma być na 10 lat?  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – związane jest to 

z nakładami i kontraktowaniem. Jeżeli podmiot, który wygra konkurs nie będzie miał 

umowy na 10 lat to Szpital nie dostanie kontraktu na te procedury.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, w drodze przetargowej, na czas oznaczony 

10 lat, zespołu pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Pracowni 

Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (druk V/178).  
 

Komisja w głosowaniu: za – 10 przeciw – 1, wstrzymał się – 2 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, 

w drodze przetargowej, na czas oznaczony 10 lat, zespołu pomieszczeń 

z przeznaczeniem na utworzenie Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 

(druk V/178).  
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy 

w talenty – I edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (druk V/192). Zaproponował, 

aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 
 

Komisja w głosowaniu: za – 11 przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I 

edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (druk V/192). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

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

V/194). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – wprowadzane jest 5 nowych 

przedsięwzięć, które szczegółowo omówiono w uzasadnieniu do uchwały. Jedno 

przedsięwzięcie zostaje wykreślone (Regulacja koryta cieku Łękawka) z uwagi 

na zmianę przepisów ustawy – Prawo wodne. Kolejne zmiany dotyczą limitów 

wydatków i limitów zobowiązań w 16 przedsięwzięciach. Projekt uchwały przewiduje 

również aktualizację limitu upoważnienia dla Zarządu Województwa do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki. Wskaźnik indywidualnego zadłużenia nie zostanie przekroczony.  

Radny Piotr Czarnynoga – str. 92 pkt 2 jest tu zapis, że w związku z Planem 

gospodarowania wodami dla dorzecza Wisły w kontekście przepisów ustawy Prawo 

wodne rezygnujemy z regulacji koryta cieku Łękawka. Poprosił o wyjaśnienie czemu 

Prawo wodne uniemożliwia nam zrealizowanie ważnego zadania? Przedsięwzięcie 

pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” jest kończone w roku 2015 i nie 

wydatkujemy 1 mln 835 tys. zł. Jak rozumie nie poradziliśmy sobie z realizacja tego 

zadania? Strona 94 zmniejszamy limity wydatków na bieżące utrzymanie dróg 

wojewódzkich i obiektów inżynierskich, ale w systemie powierzonym powiatom. 

Zwykle tłumaczone jest, że środki zostają ale zostają przesuwane, nie jest jednak 

zrozumiałe jak można przesuwać środki z budżetu Województwa pomiędzy 

Wydziałem Transportu i Komunikacji, a Zarządem Dróg Wojewódzkich, skoro są to 

środki dla powiatów. Ostatnia sprawa dotyczy Szpitala Specjalistycznego 

w Chorzowie. Przesuwane jest 490 tys. zł na rok 2016. Czy jest to na wniosek 

Szpitala? 

Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich – jeżeli chodzi o ciek 

Łękawka to sytuacja wygląda tak, że w latach 2011-2014 realizowaliśmy zadania 

ze środków ochrony przed powodzą górnej Wisły z budżetu państwa. W tym roku nie 

ma tego programu. Na zakończenie tego zadania brakowało 800-900 tys. zł. Udało się 

uzgodnić z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska realizację i zabezpieczyć 

ok 100 tys. zł na ten cel z naszego budżetu. Niestety w międzyczasie okazało się,  

że to zadanie nie może osiągnąć celów środowiskowych wynikających z dyrektywy 

wodnej. Istnieje ryzyko, że jeżeli wykonamy to zadania to dotacja z WFOŚ będzie 

podlegała zwrotowi. Pod koniec roku będą uchwalone przez Rad Ministrów 

odstępstwa od celów środowiskowych. Proponujemy w tym roku wycofać się z tego 

zadania i dokończyć je w roku przyszłym.  

Przewodniczący – w tym roku miało być uchwalone Prawo wodne, ale prace zostały 

wstrzymane.  
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Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich – boimy się, 

że Województwo może stracić ok. 700 tys. zł.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – czyli rozpoczniemy jak zmienią się przepisy?  

Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich – tak. W tej chwili bez 

uchwalonych odstępstw może się okazać, że musimy zwrócić WFOŚ ok.700 tys. zł. 

Radny Piotr Czarnynoga – czyli prawo uniemożliwia nam ochronę 

przeciwpowodziową?  

Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich – raczej brak pewnych 

regulacji prawnych.  

Przewodniczący – prawo nie uniemożliwia, ale jest obawa, że nie osiągniemy założeń 

i spowoduje to konieczność zwrotu dotacji do WFOŚ.  

Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich – musimy dbać o nasze 

finanse, a jest pewna granica ryzyka, której nie możemy przekroczyć.  

Tomasz Macioł Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego - przedsięwzięcie pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” trwa 

od 2011 roku, a zakończyło się w połowie 2015 r. Razem z nami realizowało go 

jeszcze 31 podmiotów (15 miast na prawach powiatów, 15 powiatów ziemskich i 

Kurator Oświaty). Projekt miał wartość ponad 70 mln zł. Środki, które wracają 

wynikają z końcowego rozliczenia projektu i z oszczędności, które w ramach projektu 

zostały wygenerowane (postępowania przetargowe). W sumie od wszystkich 

partnerów zebrała się taka kwota, ale projekt zakończył się zrealizowaniem 

zaplanowanych założeń. Kilkanaście tysięcy uczniów wzięło w tym udział, 

wyposażono też pracownie.  

Radny Piotr Czarnynoga – można zrozumieć oszczędności na wydatkach 

majątkowych, ale nie na bieżących.  

Tomasz Macioł Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego - katalog wydatków w tym projekcie był bardzo szeroki. Każdy partner 

miał swoją listę.   

Bożena Siedlecka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – 

jeżeli chodzi o Szpital Specjalistyczny w Chorzowie to zmiana spowodowana jest tym, 

że pierwotnie w WPF zabezpieczono kwoty szacunkowe, a po wykonaniu projektu 

kwota realizacji zadania wzrosła z 5 mln zł do 5 mln 534 tys. zł. Zmiana dotyczy też 

limitu wydatków w 2015 i 2016 roku. Wojewoda Śląski poinformował nas 

w przypadku Szpitala w Częstochowie, że zasadne będzie przesunięcie realizacji 

dwóch boksów Meltzera na 2016 rok i taka sama sytuacja dotyczy Szpitala 

w Chorzowie. W Chorzowie nie dokonano jeszcze wszystkich uzgodnień pomiędzy 

Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym dotyczących projektu.  

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – jeżeli 

chodzi o pytania dotyczące przedsięwzięć na drogach realizowanych przez powiaty 

to powiaty realizują nasze zadanie własne na podstawie porozumień i na to zadanie 

otrzymują dotację. Porozumienia są zawierane na okres trzyletni. Zawsze kolejna 

edycja kończy się i zaczyna w połowie roku. W tym roku jest właśnie rok przełomowy 

i z kolejnej edycji porozumień do czerwca 2018 roku wystąpił powiat Mikołowski. 

W związku z tym kwota skalkulowana na początku roku po stronie powiatu 

Mikołowskiego musi być zabezpieczona po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie teraz realizował bieżące utrzymanie tych dróg.  

Radny Zbigniew Przedpełski – w WPF są środki przewidziane 

na termomodernizację obiektu GCR „Repty” w Tarnowskich Górach. Prace mają 
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trwać do 2018 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków po 31 grudnia 2018 r. pewne normy mają obowiązywać 

obiekty władz publicznych. Natomiast ten projekt ma się raczej zakończyć przed tym 

terminem. Pytanie po co ma być ta termomodernizacja? Jakie będą jej efekty? Jaka 

będzie oszczędność zużycia energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla?  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – „Repty” 

zwróciły się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczę. WFOŚ 

dokładnie analizuje takie wnioski i przyznaje pożyczkę kiedy widzi efekty 

ekologiczne. Chodzi o modernizację centralnego ogrzewania i ciepła z wentylacji 

mechanicznej. Jeżeli więc WFOŚ zaakceptował wniosek to są efekty ekologiczne.  

Radny Zbigniew Przedpełski – ale nam nie są znane wyniki ekologiczne?  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Wydział nie 

ma tej dokumentacji.  

Przewodniczący – dokumentacje ma wnioskodawca. Zaproponował, aby Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015 - 2025 (druk V/194). 
 

Komisja w głosowaniu: za – 8 przeciw – 0, wstrzymał się – 4 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015 - 2025 (druk V/194). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok (druk V/195). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zmniejszamy dochody i wydatki 

o środki zaoszczędzone na programie pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. 

Następnie konieczne jest przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji 

budżetowej. Przesuwamy niewielkie kwoty z Działu 010 do Działu 925 na monitoring 

przyrodniczy i Działu 710 na utrzymanie wód publicznych tzw. pozostałych. 

Przesuwamy też 96 tys. zł z Działu 600 do Działu 150 na mikroprzedsiębiorstwa. 

Mamy też niewielkie przesunięcia z RPO do różnych działów. Dokonywane są też 

przeniesienia pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów własnych 

na dochody majątkowe w ramach programów unijnych.  

Radny Piotr Czarnynoga – Pani Skarbnik użyła stwierdzenia „zaoszczędzone 

środki”. Jego zdaniem są to zmarnowane środki. Straciliśmy ok 2 mln zł dochodów 

i odpowiednio zmniejszyliśmy wydatki.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – dla Skarbnika są to 

zaoszczędzone środki, natomiast merytoryczna ocena nie należy do Skarbnika, ale do 

merytorycznego Wydziału.  

Tomasz Macioł Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego – środki nie zostały zmarnowane, można stwierdzić, że efektywność 

kosztowa była lepsza niż zakładana na początku realizacji. Oszczędności są w każdym 

projekcie realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwykle 

ok. 10% wartości projektu jest środkami zaoszczędzonymi. Wynika to z tego, że 

czasem beneficjent nie umie właściwie postępować, aby zdążyć z wydatkowaniem 

środków. Dużo oszczędności jest tez wynikiem postępowań przetargowych. Główną 

miarą efektywności projektu jest zawsze realizacja założeń i wskaźników. Jeżeli 

realizacja jest za mniejszą kwotę, to można mówić o lepszej efektywności kosztowej. 
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Gdyby to nie był koniec perspektywy finansowej to prawdopodobnie projekt trwałby 

kolejny rok i nie musielibyśmy dyskutować o oszczędnościach.  

Radny Jan Kawulok – ile osób brało udział w tym projekcie?  

Tomasz Macioł Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego – nie pamięta dokładnej liczby, ale ok 16 tys.  

Radny Jan Kawulok – ile wyniósł koszt kształcenia jednego ucznia?  

Tomasz Macioł Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego – nie można tego tak wprost podzielić ponieważ nie tylko było tam 

wsparcie kierowane dla uczniów, ale były też zakupy inwestycyjne do szkół (dla 

pracowni technicznych itp.).  

Radny Jan Kawulok – trzeba podzielić koszty projektu przez ilość uczniów i wtedy 

mamy wiedzę ile kosztowało wyedukowanie jednego ucznia. Oczywiście razem 

z zarządem, wyposażeniem itp.  

Tomasz Macioł Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego – ale zakup składników majątkowych rozkłada się w czasie.  

Radny Jan Kawulok – ale były zakupione dla programu.  

Tomasz Macioł Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego – majątek został zakupiony do programu, ale nie przestał funkcjonować. 

Biorąc pod uwagę pierwotną wartość projektu i ilość osób będzie to ok. 4,5 tys. zł 

na osobę w okresie 4 lat.   

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2015 rok (druk V/195). 
 

Komisja w głosowaniu: za – 8 przeciw – 0, wstrzymał się – 4 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2015 rok (druk V/195). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do zbycia na rzecz Miasta Tychy udziałów Województwa 

Śląskiego w spółce MEGREZ sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz nieruchomości 

będących własnością Województwa Śląskiego (druk V/196). Zaproponował, 

aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 
 

Komisja w głosowaniu: za – 12 przeciw – 0, wstrzymał się – 1 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie podjęcia działań zmierzających 

do zbycia na rzecz Miasta Tychy udziałów Województwa Śląskiego w spółce 

MEGREZ sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz nieruchomości będących 

własnością Województwa Śląskiego (druk V/196). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Zespołem 

Poradni Specjalistycznych Nr 1 w Tychach Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach umowy 

dzierżawy części nieruchomości przy ul. Edukacji 102 w Tychach, na okres 10 lat 

(druk V/197).  

Radny Jan Kawulok – sprawa była dyskutowana na posiedzeniu Komisji Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia, gdzie padły deklaracje współpracy miasta 

z Województwem. Miasto ma brać udział przy opracowywaniu umowy dzierżawy. 
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Na tym etapie jest wiele niewiadomych i trudno określić, czy podmioty te nie będą się 

konsolidowały.  

Radny Piotr Czarnynoga – nie wszyscy członkowie naszej Komisji są członkami 

Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, a temat jest niezwykle ważny 

z perspektywy chociażby tego, że jeszcze nie tak dawno temu  były tam jedne 

poradnie specjalistyczne. Obecnie są też poradnie utworzone przez spółkę MEGREZ. 

Niebezpieczeństwo braku korelacji pomiędzy poprzednim projektem uchwały, 

a obecnym jest dosyć duże. Poprosił o wyjaśnienia i deklaracje, które dawałyby 

radnym przekonanie, że mamy czystą i klarowną sytuację. Kiedy dwa lata temu 

próbowaliśmy uratować ten szpital przed prywatyzacją to stanowisko Prezydenta 

Tychów wcale nie było takie oczywiste. Jeżeli samorząd powiatowy sam bierze 

na siebie prowadzenie szpitala wojewódzkiego, a za chwile powiatowego, to nie jest 

to łatwa decyzja. Dzisiaj po dwóch latach zarówno Starosta Bieruńsko-Lędziński, 

jak i Prezydent Tychów są zdecydowanie za i nie byłoby dobrze, że taka sprawa, 

relatywnie drobna, mogłaby się położyć cieniem na ten proces i uporządkowanie 

sprawy.  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – projekt uchwały dotyczy 

relacji Województwa, a Zespołem Poradni Specjalistycznych Nr 1 w Tychach Sp. 

z o.o. z siedzibą w Tychach (spółka pracownicza). Na posiedzeniu Komisji Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia Pani Wiceprezydent Tychów wyraziła swoje 

zaniepokojenie, że jest to na tak długi okres, ale doszliśmy do porozumienia 

ze względu, że jesteśmy przed etapem kontraktowana. Zgodnie z ustawą 

kontraktowanie jest do 10 lat. Jeżeli spółka pracownicza miałaby tytuł prawny 

do nieruchomości krótszy niż 10 lat, to automatycznie nie spełniałaby wymogów 

Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym doszliśmy tu do porozumienia 

z Prezydentem Tychów, że umowa będzie na 10 lat, ale umowę przygotujemy 

wspólnie z miastem. Niepodjęcie tej uchwały i zawarcie przez Zarząd Województwa 

umowy dzierżawy na okres 3 lata może spowodować w przypadku ogłoszenia przez 

NFZ konkursu na 10 lat niespełnienie wymogów. W takim przypadku osoby tam 

zatrudnione straciłyby pracę.  

Daria Szczepańska Wiceprezydent Tychów – miasto nie chciałoby przeszkadzać 

w działalności spółki pracowniczej. Chcielibyśmy jednak, aby w negocjacjach umowy 

zostały uwzględnione zasady funkcjonowania i regulacji dotyczące całego miasta. 

Nie jest to jedyna przychodnia wielospecjalistyczna w mieście. Chcemy być jednym 

z odpowiedzialnych współwłaścicieli i mieć prawo do wyrażenia naszych poglądów. 

W szczególności chodzi o kwestie nakładów poniesionych, które mają być 

w końcowym okresie, czyli po 10 latach. Taka zasada jest trudna do obrony, ponieważ 

powinny obowiązywać jednolite zasady w stosunku do wszystkich podmiotów. 

W mieście mamy te same stawki dla wszystkich podmiotów, które prywatyzowaliśmy 

(wszystkie to spółki pracownicze). Stawka szła do 2 zł do 10 zł, bez odliczenia 

nakładów. Chcemy uniknąć sytuacji, że gdybyśmy przejęli tą umowę to musielibyśmy 

innym zakładom zaoferować odliczenie poniesionych nakładów. Trudno jednak 

wyobrazić sobie, że radni miejscy wyrażą zgodę na tak długi okres rozliczeń. Tym 

bardziej, że te hipotetyczne, bo zadeklarowane nakłady mają być odliczane od stawki 

dzierży. Chcą przedstawić swoje propozycje, tak aby dojść do jakiegoś jednolitego 

systemu obowiązującego w całym mieście.  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – absolutnie nie chcemy nic 

państwu narzucić.  
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Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia z Zespołem Poradni Specjalistycznych Nr 1 w Tychach 

Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach umowy dzierżawy części nieruchomości przy 

ul. Edukacji 102 w Tychach, na okres 10 lat (druk V/197). 
 

Komisja w głosowaniu: za – 13 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Zespołem Poradni 

Specjalistycznych Nr 1 w Tychach Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach umowy 

dzierżawy części nieruchomości przy ul. Edukacji 102 w Tychach, na okres 10 lat 

(druk V/197).  
 

Ad. 3 

Radny Stanisław Gmitruk – jakie są aktualne i przyszłe działania dotyczące 

łagodzenia skutków suszy? Nie chodzi o pomoc dla rolników, bo ta pochodzić będzie 

głównie z budżetu państwa. Natomiast wiemy, że skutki suszy nie dotyczą tylko 

rolników. Sprawa dotyczy przede wszystkim południowej i północnej części 

województwa śląskiego. Przykładowo w powiecie Kłobuckim wyschły studnie  

i w sposób awaryjny jest dostarczana woda. Jakie są więc nasze możliwości 

sfinansowania części szkód spowodowanych suszą z budżetu Województwa (wydatki 

bieżące i majątkowe)? Oczywiście odpowiedź nie może być już dzisiaj udzielona. 

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich był poruszany ten 

temat i stosowne zapytanie zostanie skierowane do Marszałka Województwa 

Śląskiego. Powinien być jakiś gest z naszej strony, nawet jeśli byłby symboliczny. 

Porusza tą sprawę na posiedzeniu Komisji, ponieważ dotyczy budżetu i finansów.  

Przewodniczący – członkowie Komisji otrzymali mailowo protokoły z posiedzeń 

Komisji (Protokół nr 4 z posiedzenia w dniu 12.03.2015 r., Protokół nr 5 z posiedzenia 

w dniu 19.03. 2015 r. Protokół nr 6 z posiedzenia w dniu 09.04.2015 r., Protokół nr 7 

z posiedzenia w dniu 21.05.2015 r., Protokół nr 8 z posiedzenia w dniu 18.06.2015 r.). 

Zaproponował, aby Komisja przyjęła ww. Protokoły.  

 

Komisja w głosowaniu: za – 13 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 przyjęła Protokół 

nr 4, Protokół nr 5, Protokół nr 6, Protokół nr 7 i Protokół nr 8. 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


