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Protokół nr 22 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 23.06.2016 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 jednogłośnie (za 10) przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad. 2  

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy 

w talenty –II edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (druk V/373). Zaproponował, aby 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy  

w talenty – II edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (druk V/373 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Zabrze i Miastu Gliwice (druk V/376). Zaproponował, 

aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Zabrze i Miastu Gliwice (druk V/376). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót 

budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja 

których przekracza 1 rok budżetowy (druk V/377). Zaproponował, aby Komisja 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 
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dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych 

w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których 

przekracza 1 rok budżetowy (druk V/377). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum 

Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (druk V/379). 

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – „Repty” aplikują o środki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację. WFOŚ chce 

poręczenia, którego nie jesteśmy wstanie udzielić, ale jest jeszcze możliwość 

zabezpieczenia na hipotece.  

Radny Zbigniew Przedpełski – czyli hipoteka będzie na rzecz WFOŚ? 

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – tak.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ 

„Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka 

w Tarnowskich Górach (druk V/379). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego 

w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum 

Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (druk V/379). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

w 2016 roku pomocy finansowej Miastu Będzin (druk V/380). 

Radny Jan Kawulok – o jakie pomieszczenia chodzi? Czy nie ma tu błędu w nazwie? 

W uzasadnieniu pisze: „ w pomieszczeniu tyrystorowi”. Powinno być: tyrystorowni.  

Przemysław Smyczek Dyrektor Wydziału Kultury – to literówka.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Miastu 

Będzin (druk V/380). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy 

finansowej Miastu Będzin (druk V/380). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu 

pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim 

w 2016 roku (druk V/382). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała 

ww. projekt uchwały Sejmiku. 
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Komisja w głosowaniu: za – 11, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu pod nazwą 

Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim 

w 2016 roku (druk V/382). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko 

Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/398). 

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

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko 

Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/398). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Śląskie 

Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/399). 

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – zainteresowanie nabyciem 

udziałów jest Powiat Nowotarski. Powiat skierował do nas pismo w którym m.in. 

napisano: „w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i prowadzonych rozmów 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego wraz z Dyrekcją Podhalańskiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu widzą potrzebę rozszerzenia 

działalności powiatu o usługi rehabilitacyjne i uzdrowiskowe. Przejęcie Centrum przez 

tutejszy samorząd poprawi możliwości rozwinięcia działalności w tym zakresie. 

Szczególne znaczenie ma fakt iż Centrum jest zlokalizowane na terenie naszego 

powiatu w miejscowości o dużych walorach uzdrowiskowych. Argumentem 

dodatkowym przemawiającym za podjęciem rozmów na temat przejęcia Centrum jest 

fakt, iż funkcjonowanie Centrum wpisuje się w realizacje zadań własnych powiatu 

o charakterze ponadgminnym określonym w ustawie o samorządzie powiatowym 

i odrębnych ustawach, w tym promocji i ochrony zdrowia oraz prowadzenie 

publicznych szkół podstawowych i specjalnych i gimnazjów specjalnych 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Mając na uwadze całość powołanych 

argumentów powiat wydaje się najwłaściwszym z punktu widzenia społecznego 

i wizerunkowego podmiotem do prowadzenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-

Uzdrowiskowego na naszym terenie.” W związku z tym dokonaliśmy wyceny 

i rekomendowana wartość spółki wynosi 29 mln 471 tys. zł. Nie uwzględnia to jeszcze 

kwoty 800 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego, która została przekazana. 

Czyli te 800 tys. zł dochodzi do tej kwoty.  

Radny Piotr Czarnynoga – czy to jakieś nowe stanowisko Powiatu Nowotarskiego?  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – spotkała się ze Starostą, a 

rozmowy trwały do 2007 roku, ale nie było porozumienia.  
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Radny Piotr Czarnynoga – czemu w wielostronicowym uzasadnieniu do projektu 

uchwały nie ma ani jednego słowa na ten temat?  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – pismo wpłynęło już po 

napisaniu uzasadnienia. Może na sesji Sejmiku je odczytać lub jako autopoprawkę 

uzasadnienia je dołączyć.  

Radny Piotr Czarnynoga – to bardzo ważne, bo jest przeciwny sprzedaży 

prywatnemu podmiotowi, ale jest za tym, aby przekazać Centrum powiatowi.  

Jest to istotna różnica.  

Przewodniczący – najpierw trwały rozmowy z samorządem małopolskim.  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – powróciła do tych 

rozmów, ale samorząd małopolski nie wyraził zainteresowania.  

Radny Piotr Czarnynoga – czy nie powinno być to w tekście uchwały, a nie tylko 

w uzasadnieniu?  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – nie doszliśmy jeszcze 

do porozumienia co do szczegółów. Nie chcemy, aby wzięli Centrum od nas za darmo. 

Powinni zapłacić za udziały, a ewentualnie możemy rozmawiać o bonifikacie przy 

majątku.  

Radny Zbigniew Przedpełski – biorąc pod uwagę pismo powiatu obiekt wydaje się 

cenny i jest klient. Czemu obiekt ten jest nieprzydatny dla społeczeństwa 

województwa śląskiego? Obiekt ten służył do tej pory naszemu społeczeństwu.  

Radny Jan Kawulok – na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 

Zdrowia omawialiśmy ten temat szczegółowo. Pracuje od 10 lat w tej Komisji 

i od początku wolą wszystkich było przekazanie tego obiektu samorządowi 

małopolskiemu, obojętnie jakiego szczebla. Pojawiły się potem decyzje 

o doinwestowaniu tego obiektu i faktycznie wydaliśmy tam bardzo duże środki. 

Decyzja o przekazaniu samorządowi jest bardziej klarowna, bo pieniądze publiczne 

zainwestowane w majątek będą spożytkowane przez podmiot publiczny. Jeżeli tak 

będzie to jest za. W przypadku wszystkich trzech podmiotów nad którymi głosujemy 

sytuacja jest bardzo trudna, bo np. w przypadku Goczałkowic absolutnie nie uzyskamy 

ze sprzedaży kwoty, którą w ciągu 10 lat tam zainwestowaliśmy w różnej formie. 

Jest to pewna wskazówka na przyszłość, że jeżeli dokapitalizujemy spółkę, 

to powinniśmy wiedzieć jakie są jej dalsze losy. W przypadku Rabki jest problem, 

bo dzieci jest coraz mniej i obecnie sanatoria: Kubalonka, Bucze i Goczałkowice 

zaspokajają potrzeby. Mamy wiec problem, aby tam dzieci śląskie wysyłać.  

Przewodniczący – problem ten występuje od samego początku, czyli od 16 lat. Pewną 

barierą w pozbyciu się tej jednostki był jej patron, który dla niektórych stanowił taki 

symbol, że nie chciano się z tym rozstać. Dzisiaj trochę inaczej się na to patrzy.  

Radny Jan Kawulok – dziwne było, że w 1999 roku zostało to przypisane 

samorządowi śląskiemu, bo jednak nadrzędną zasadą było zasada terytorialna.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie 

wszystkich udziałów Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 

im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(druk V/399).  
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Komisja w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 4 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Śląskie Centrum 

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/399). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Ośrodek 

Leczniczo-Rehabilitacyjny Bucze w Górkach Wielkich spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (druk V/400).  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – rekomendowana wartość 

spółki wynosi 6 mln 573 tys. zł. Tak jak wspominał Pana Radny jest problem 

z dziećmi i jeżeli Ośrodek nie rozwinie działalności w postaci budowy basenu, 

to dzieci będzie coraz mniej. Mamy sygnały o zainteresowanych inwestorach. Naszym 

zadaniem nie jest utrzymywanie takich placówek. Powinniśmy się skupić 

na wysokospecjalistycznych szpitalach i zabezpieczać poszczególne subregiony. Jeżeli 

możemy zbyć udziały gwarantując miejsca pracy i zakres udzielanych świadczeń 

na tym samym poziomie, to powinniśmy to zrobić.  

Radny Zbigniew Przedpełski – jakie są opinie związków zawodowych i różnych 

czynników społecznych?  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – w dniu 9 maja projekt 

uchwały został przedstawiony do zaopiniowania Międzyzakładowej Komisji NSZZ 

„Solidarność”. Opinia została wydana 11 maja i jest negatywna. Na terenie Ośrodka 

jest dziewięciu członków związku zawodowego. Natomiast pracownicy nie wnoszą 

uwag.  

Radny Zbigniew Przedpełski – ilu jest pracowników?  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – ok. 100 pracowników. Jest 

tam przyzwolenie pracowników ponieważ wiedzą, że jeżeli nie będzie basenu, to nie 

utrzymają się na rynku.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie 

wszystkich udziałów Spółki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Bucze w Górkach 

Wielkich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk V/400). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Ośrodek Leczniczo-

Rehabilitacyjny Bucze w Górkach Wielkich spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (druk V/400). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

w roku 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk V/401). Biorąc 

pod uwagę wycofany projekt regulaminu to czy projekt uchwały o przyznanych 

dotacjach jest według starego regulaminu? 
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Przemysław Smyczek Dyrektor Wydziału Kultury – tak, według starego 

regulaminu. Nowy regulamin musi jeszcze trafić do UOKiK celem zaopiniowania.   

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków (druk V/401). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk V/401). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

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

V/402). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – wprowadzamy cztery nowe 

przedsięwzięcia. Projekt konkursowy pn.: „Sami Możemy – Kompleksowy Program 

Integracji Chorych na SM i ich rodzin”. Jesteśmy tu partnerem, liderem jest 

stowarzyszenie. Drugie to program Interreg V-A Polska-Słowacja. Następnie jest 

wdrażanie programu ochrony środowiska. Środki będą pochodziły z Komisji 

Europejskiej. W ramach POIiŚ jest „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu 

Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców 

w Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich. W roku 2017 

będą nasze środki w wysokości 2 mln 768 tys. zł, a pozostałe środki będą z POIiŚ. 

Wykreślamy trzy przedsięwzięcia: 

 „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, 

 „Współpraca się opłaca-koordynacja sektora ekonomii społecznej w 

województwie Śląskim”, 

 Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolonej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej. 

Następnie jest zmiana limitów wydatków oraz limitów zobowiązań w poszczególnych 

przedsięwzięciach (22 przedsięwzięcia). Jest to efekt rozstrzygnięcia konkursów 

i przyznania środków. Aktualizowane jest upoważnienie dla Zarządu Województwa 

do zaciągania umów wieloletnich niezbędnych do funkcjonowania jednostki. 

Załącznik 1 musi być zgodny z budżetem na ten rok i są dokonywane zmiany, które 

wprowadził Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami oraz 

uwzględnione są również zmiany w następnym projekcie uchwały w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie.  

Radny Jacek Świerkocki – dlaczego zostały wycofane trzy przedsięwzięcia 

realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie potrafi szczegółowo 

odpowiedzieć, było to przedstawiane na Zarządzie Województwa przez merytoryczny 

Wydział.  

Przewodniczący – Pani Dyrektor ROPS wyjaśni to, albo przed sesją , albo podczas 

sesji. Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku 
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w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 

2016-2025 (druk V/402). 

 

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 2016-2025 (druk V/402). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/403). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – następuje zwiększenie 

dochodów per saldo o 4 mln 789 tys. zł oraz zwiększenie planu wydatków per saldo 

o 4 mln 802 tys. zł. Wydatki są większe o 12 tys. zł, są to środki z rozliczeń DTŚ 

z roku ubiegłego (dla Zabrza). Zmiany wynikają miedzy innymi z decyzji Ministra 

Finansów, który przyznał z rezerwy subwencji dotację celową na rozbiórkę i budowę 

wiaduktu na trasie PKP w mieście Żyglin. Zwiększamy środki o 3 mln 414 tys. zł 

na zakup taboru kolejowego. Przychody to te 12 tys. zł. Kolejna zmiana 

to przeniesienie między działami kwoty 20 tys. zł z działu 010 rolnictwo do działu 

020. Następnie mamy wdrażanie programu LIFE w zakresie ochrony powietrza, który 

będzie realizowany wspólnie z Małopolską. Wkładem Województwa będzie 

wynagrodzenie pracowników rozliczane w dziale 900. Następnie jest przeniesienie 

środków z działu ochrona zdrowia do działu nadzoru właścicielskiego 

na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Zabrzu sp. z o.o. (1 mln 400 tys. zł) 

oraz Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania 

Niepełnosprawności im. Gen J. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. (3 mln zł). Kolejne 

przeniesione kwoty to 63 tys. zł i 3 tys. zł na projekt „Śląskie. Inwestujemy w talenty” 

oraz na zapłatę za aktualizację systemów informatycznych w ROPS.  

Radny Jan Kawulok – przeniesienie środków z ochrony zdrowia w wysokości 5 mln 

400 tys. zł na podwyższenie kapitału spółek w tym jednej, która była niedawno 

typowana do sprzedaży. Obserwuje od dawna większa sympatię dla szpitali 

przekształconych. Mamy jednak większy potencjał w szpitalach publicznych. 

Czy teraz nie przeniesiemy środków, a we wrześniu przegłosujemy sprzedaż tych 

zakładów? Oczywiście nikt nie ujmie w wycenie tego naszego zwiększenia kapitału. 

W szpitalach przekształconych należy wskazać szpitale strategiczne, które nie będą 

sprzedawane lub będzie zachowane przynajmniej 51% naszych udziałów. Należy się 

zastanowić, bo zdejmujemy środki z sp. z o z., a to są jednostki wiodące (Sosnowiec, 

Częstochowa, Katowice, Bielsko) i przeznaczmy na jednostki przekształcone. Czemy 

przenosimy środki?  

Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa – pozostały nam środki 

finansowe zaplanowane na pokrycie ujemnych wyników finansowych i smrodki 

podzielono tak, że każdy ze szpitali strategicznych otrzymał dotacje w wysokości 

2 mln zł. Natomiast w przypadku tych spółek to Szpital Specjalistyczny w Zabrzu jest 

w pełni wyremontowany i wyposażony, poza jednym oddziałem laryngologii. Środki 

są przeznaczone na wyremontowanie tego oddziału. Spółka ma dobrą sytuację 

finansową i jest wstanie przeznaczy na ten cel też środki własne. Dzięki temu 

remontowi będzie to jedyny szpital, który przez dłuższy czas nie będzie  

nic od Województwa potrzebował. Inwestycje ma dofinansować również Prezydent 
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Zabrza (600 tys. zł). Szpital ten nie będzie do sprzedaży. Jeżeli chodzi o Ustroń, 

to on bardzo dawno był dofinansowany. Zrezygnowaliśmy ze sprzedaży Ustronia, 

choć nie jest to szpital strategiczny, ale to bardzo dobra jednostka. Dodatkowo 

Minister ma koncepcję połączenie szpitala z Instytutem Reumatologii i Geriatrii 

w Warszawie. Dla szpitala byłoby to dobre, ponieważ byłoby podwójne finansowanie. 

Środki pochodziłyby z ministerstwa i NFZ. Dodatkowo odbywa się tam bardzo dobra 

ścieżka naukowa dla lekarzy.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2016 rok (druk V/403). 

 

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 2016 rok (druk V/403). 

 

Ad. 2  

Przewodniczący – na sesji Sejmiku będzie sprawa absolutorium, Komisja Rewizyjna 

się w tej sprawie dwukrotnie spotykała więc nie będziemy się tą sprawą zajmować. 

Członkowie Komisji otrzymali informacje z wykonania budżetu za V miesięcy.  

 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


