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Protokół nr 21 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 12.05.2016 r. 
 

Posiedzenie prowadził Pan Janusz Pasternak Zastępca Przewodniczącego 

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 jednogłośnie (za 8) przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad. 2  

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego 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 (druk V/356). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała 

ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

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 (druk V/356). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie określenia 

zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2016 roku środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w 

wysokości 884.419 zł na dofinansowanie kosztów działania 12 zakładów aktywności 

zawodowej, funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2015 roku (druk V/357).  

Radny Andrzej Gościniak – jeżeli nie ma przeciwskazań to proszę o kserokopię: 

• pisma powoływanego w załączniku (WEF/144/2016/w), 

• w punkcie 3 wykazu wniosków na kwotę 1 mln 802 tys. zł, 

• w punkcie 4 wykazu wniosków na kwotę 5 mln 435 tys. zł. 

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie 

przeznacza w 2016 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości 884.419 zł na 

dofinansowanie kosztów działania 12 zakładów aktywności zawodowej, 

funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2015 roku (druk V/357). 
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Komisja w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań, na które 

Województwo Śląskie przeznacza w 2016 roku środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości 

884.419 zł na dofinansowanie kosztów działania 12 zakładów aktywności 

zawodowej, funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2015 roku (druk V/357). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 (druk 

V/363). 

Radny Andrzej Gościniak – punkt I przewiduje dodatkowe sfinansowanie trzech 

programów. Trzeci z nich dotyczący regulacji cieku goczałkowickiego przewiduje w 

latach 2016-2018 wsparcie w wysokości ok. 10 mln zł. Poprosił o merytoryczne 

uzasadnienie czemu udzielamy wsparcia?  

Robert Karpeta Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich – Śląski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje zadania z zakresu melioracji i 

urządzeń wodnych. W przypadku cieku goczałkowickiego, gmina od kilku lat 

występuje do Marszałka, ponieważ występują tam nawet kilka razy w roku 

podtopienia gospodarstw wzdłuż cieku. Przygotowany kosztorys inwestorski jest na 12 

mln 400 tys. zł. Doświadczenie wskazuje, że koszty po przetargu mogą się zmniejszyć 

nawet o 40%. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych stara się o 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest możliwość 

uzyskania 50% potrzebnej kwoty. Gmina Goczałkowice Zdrój już zabezpieczyła na 

ten cel 1,2 mln zł. Powiat Pszczyński zadeklarował 500 tys. zł na ten cel.  

Radny Andrzej Gościniak – skąd wziął się ten podział środków?  

Robert Karpeta Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich – podział 

wynika z negocjacji i porozumienia.  

Przewodniczący – kto jest zarządzającym tym ciekiem?  

Robert Karpeta Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich – Marszałek 

Województwa.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – dla gminy 1,2 mln zł to duże 

zaangażowanie. Województwo z oszczędności na innym zadaniu przesunie środki na 

ten cel, co będzie w projekcie uchwały o zmianie budżetu (964 tys. zł). Pozwoli to na 

rozpoczęcie robót już przed latem. Nasz wkład w pozostałych latach będzie 

zmniejszony o to ile do zadania dołoży WFOŚ. WFOŚ w tym roku da niewielką 

kwotę, ale w przyszłym roku będzie 50% dofinansowania. Będzie to już po przetargu i 

będzie wiadomo jaka to będzie kwota. Natomiast w momencie ogłaszania przetargu 

trzeba mieć zabezpieczone środki. Województwo zabezpiecza na ten moment całość, a 

korekty w budżecie będą później.  

Radny Andrzej Gościniak – na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 

Zdrowia byli goście z Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, którzy wskazywali że Zarząd 

Województwa zdecydował o wycenie spółki i chce ją sprzedać. Czyli negatywny 

wizerunek Województwa. W tym przypadku mamy przykład pozytywnego wizerunku 

Województwa, które przeznacza na ten cel ok 10 mln zł. Chciałby, aby tych spraw nie 

rozgraniczać. W jednej sprawie działania Marszałka mogą się nie podobać, a w drugiej 
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występuje z wielką korzyścią dla gminy. Chciałby, aby mieszkańcy tej gminy obie 

sprawy traktowali łącznie.  

Radny Jan Kawulok – pkt. II ppkt. 4 mamy tu przesuniecie w czasie inwestycji w 

oddziale zakaźnym w Chorzowie. Musimy mieć świadomość, że ewentualnie w 2018 

roku będzie efekt działań, które już w zeszłym roku traktowano jako pilne. Dyrektor 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i 

Ochrony Zdrowia przedstawiła wyjaśnienia. Jeżeli pojawi się np. ebola to musimy 

pamiętać, że naszą decyzją przesunięta została realizacja inwestycji o dwa lata. 

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – poprosiła o informacje dotyczące programu 

Narodowego Centrum Kultury.  

Przemysław Smyczek Dyrektor Wydziału Kultury – Narodowe Centrum Kultury w 

ramach animowania i edukowania najmłodszych odbiorców kultury stworzyło 

program, w ramach którego ma być powołanych szesnastu regionalnych operatorów 

programu. Generalnymi założeniami programu jest ustawiczna edukacja w zakresie 

kultury, podnoszenie kompetencji młodych uczestników życia kulturalnego itp. 

Program ten wiąże sferę edukacji ze sferą kultury. Program będzie realizowany ze 

środków Ministerstwa Kultury. Nasz Regionalny Instytut Kultury złożył wniosek 

i pozyskał dotację w wysokości 415 tys. zł, a nasz wkład własny wynosi 148 tys. zł. 

Zawarcie umowy wymaga zabezpieczenia na trzy lata, ponieważ jest to program 

wieloletni.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/363). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/363). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/364). 

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

 

Komisja w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/364). 

 

Ad. 3 

Radny Jacek Świerkocki – poprosił Pana Andrzeja Figasa Dyrektora Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami o odniesienie się do sprawy mieszkańców 

lokalu przy Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu Zdroju.  

Andrzej Figas Dyrektora Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 
– od momentu złożenia przez Pana Radnego interpelacji odbyło się spotkanie z 

najemcami budynku. W ramach procedury zbywania lokali na rzecz najemców 

pojawiły się sprzeciwy i zapytania. Wyjaśniliśmy zasady zbywania lokali 

mieszkalnych i przyjmujemy nadal wnioski w tym zakresie. Wystąpiliśmy z 

ponownym zapytaniem do gminy Jastrzębie Zdrój o możliwość przejęcia tego zasobu 



4 
 

mieszkaniowego. Nie mamy jednak jeszcze żadnego stanowiska. Nie dokonaliśmy 

jeszcze żadnego zbycia lokali.  

Radny Jacek Świerkocki – czyli sytuacja jest wyjaśniona.  

Andrzej Figas Dyrektora Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 
– tak, wszyscy otrzymali informacje dotyczące zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Nie zgłoszono zostały dodatkowe wątpliwości i uwagi. Wnioski są nadal przyjmowane 

i na pewno dojdzie do sprzedaży jeśli gmina nie przejmie tego zasobu. Cześć 

mieszkańców jest zainteresowana, a cześć nie. Trudno blokować tych którzy są 

zainteresowani wykupem. Sprzedaż części lokali mieszkalnych nie powoduje zmian 

dotyczących najemców. Najemcy będą na tych samych zasadach co obecnie 

wynajmować lokale. Województwo wejdzie do wspólnoty razem z najemcami.  

Radny Jacek Świerkocki – można było uniknąć problemów gdyby była prawidłowa 

komunikacja.  

Andrzej Figas Dyrektora Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 
– procedura informowania najemców była standardowa i była stosowana od lat. 

Pojawiły się dodatkowe wątpliwości i zareagowaliśmy prawidłowo. Wcześniej 

sprzedawaliśmy lokale w tym trybie w innych miejscowościach. Część mieszkańców 

złożyło wnioski bez uwag. Zastanowimy się jednak nad ewentualnymi zmianami w 

procedurze.  

 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Grzegorz Motyka Janusz Pasternak  

 

 


