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Protokół nr 23 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 25.08.2016 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 14) przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad. 2  

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

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

V/445a). Projekt ten ma autopoprawkę Zarządu Województwa Śląskiego podobnie jak 

projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa 

Śląskiego na 2016 rok (druk V/446a). Poprosił o uwzględnienie tego faktu podczas 

omawiania ww. projektów uchwał.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – podstawą do wniesienia 

autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej była decyzja Zarządu 

Województwa o ostatecznym określeniu wielkości nakładów na przedsięwzięcie 

inwestycyjne dotyczące dokończenia Stadionu Śląskiego, a więc urealnienie 

nakładów, co powoduje kolejne zmiany w WPF, takie jak zwiększenie wydatków 

w poszczególnych latach, zwieszenie przychodów. Zakończenie zadania w przyszłym 

roku wymagać będzie poniesienia nakładów w wysokości 64 mln 299 tys. zł. Kwota 

ta będzie pokryta z kredytu bankowego. Nie jest to nowe zadanie a jedynie zmiana 

wielkości nakładów i wielkości limitu na to zadanie w 2017 roku. Wprowadzane jest 

nowe przedsięwzięcie pn. inwestycje towarzyszące niezbędne do prawidłowego  

funkcjonowania Stadionu Śląskiego na łączną kwotę 35 mln 691 tys. zł. 

Przedsięwzięcie to rozpoczęłoby się już w tym roku, ponieważ zakres niezbędnych 

zadań obejmuje miedzy innymi odwodnienia związane z dachem Stadionu 

i regulowanie gospodarki wodnej. W marcu została przyznana kwota 1 mln zł 

dla WPKiW na objęcie akcji celem kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej 

i proponuje się, aby ten 1 mln zł przekazać jednak do Wydziału Inwestycji, który 

zajmie się tym problemem. W autopoprawce uregulowane są więc nakłady i limity 

na Stadion Śląski i wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie. Pozostałe zmiany w WPF 

to 7 nowych przedsięwzięć: 

1. RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki, 

2. Przychodnia Specjalistyczna w Szpitalu w Piekarach Śląskich, 

3. Przebudowa budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
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4. Przebudowa Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

5. Problem ochrony powietrza dla województwa śląskiego, 

6. Adaptacja budynku w Bystrej, 

7. Realizacja Programu zwalczania chorób nowotworowych. 

Następnie są wymienione zmiany w przedsięwzięciach już znajdujących się w WPF.  

Radny Piotr Czarnynoga – str. 7 pkt 6 kwota łączna nakładów finansowych 

na Stadion Śląski z 490 mln zł zwiększona zostaje do 650 mln zł, co daje zwiększenie 

o 160 mln zł.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie ma nikogo z Wydziału 

Inwestycji, ale postara się wyjaśnić sprawę. Jeżeli chodzi o historie zmian w WPF 

to w 2011 roku nie dokonano żadnych zmian i na modernizację Stadionu przeznaczone 

było 465 mln zł. Tak było do 2013 roku, kiedy uchwałą Sejmiku z 20 maja 

zwiększono nakłady finansowe na Stadion Śląski do kwoty 586 mln 500 tys. zł 

i ta kwota jest aktualna na dzień dzisiejszy. Następnie uchwałą Sejmiku powołana 

została spółka Stadion Śląski, która włączyła się w realizację tego zadania. Część 

zadania była realizowana przez Urząd Marszałkowski, a część przez spółkę np. 14 mln 

zł przekazano na badanie tzw. „krokodyli” i lin. Spowodowało to, że obejmując 

udziały w spółce Stadion Śląski za 14 mln zł należało w innej pozycji zmniejszyć 

środki na Stadion. Kolejną uchwalą Sejmiku w dniu 22 czerwca 2015 roku 

zmniejszono nakłady o kwotę 6,5 mln zł. W tym roku została podjęta uchwała 

o przekazaniu 56 mln zł do spółki poprzez umowy cesji rozstrzygniętych u nas 

przetargów. Kwota nakładów ciągle jest aktualna pomijając różnych wykonawców. 

W części realizował to Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, a w części 

spółka Stadion Śląski. Kwota 586 mln 500 tys. zł jest więc ciągle aktualna. Wskutek 

tych przesunięć pojawiają się kolejne korekty kwoty nakładów w WPF. Może Pan 

Marszałek wyjaśni skąd jest kwota 64 mln 299 tys. zł, którą trzeba dołożyć do tych 

586 mln 500 tys. zł, aby zagwarantować dokończenie Stadionu.  

Radny Piotr Czarnynoga – różnica pomiędzy podanymi kwotami wynosi ok. 72 mln 

zł. Najbardziej istotne jest to ile musimy dołożyć z budżetu Województwa do zadania 

realizowanego przez Urząd Marszałkowski i spółkę.  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa – proponujemy dołożenie 64 mln 

299 tys. zł.  

Radny Piotr Czarnynoga – z czego 36 mln zł na te nowe rzeczy? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie, to nowe zadanie.  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa – możemy dyskutować gdzie się Stadion 

kończy, a gdzie się zaczyna. Zabezpieczenie terenu budowy po awarii kosztowało 

11,5 mln zł. Na różne ekspertyzy i prawników wydano ok 5 mln zł. Rozstrzygnięcie 

nowej konstrukcji dachu kosztowało ok 28 mln zł. Razem daje to ok. 45 mln zł 

wydatkowanych na rzeczy nieprzewidziane, a wynikające z katastrofy. Tyle brakuje, 

aby skończyć zaplanowaną funkcjonalność. Natomiast na jednej z połączonych 

komisji mówiliśmy, że firma doradcza podpowiedziała nam co można byłoby jeszcze 

zrobić na Stadionie. Propozycje były na ok. 40 mln zł, z których wybraliśmy kilka 

na ok. 10 mln zł. Prosimy, aby rozszerzyć zakres o te 10 mln zł. Dotyczy 

to oświetlenia zewnętrznego, wejścia na Stadion, podjazdu dla VIP-ów, budowy 

jeszcze jednego boiska treningowego i strzelnicy biathlonowej (w porozumieniu 

z Polskim Związkiem Biathlonu). Proponujemy, też kwotę 12 mln zł przeznaczyć 
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na modernizację zewnętrznej promenady wokół Stadionu wraz z elementami 

kanalizacji deszczowej (nie było tego w projekcie). Po wykonaniu dachu gromadzi się 

tam dużo więcej wody, co nie było przewidziane. Zagospodarowanie terenu wokół 

wydaje się zasadne, ponieważ jak już oddamy Stadion do użytku to efekt powinien być 

nie tylko za murami Stadionu, ale i przed. Czyli z tych 64 mln zł ok. 20 mln zł jest 

na rzeczy nowe, dotychczas nieujęte. Reszta jest na rzeczy zaplanowane, ale brakuje 

na nie środków, głównie z powodu katastrofy. Jednocześnie trwa proces z firmą 

HOCHTIEF o 130 mln zł, ale to potrwa. Jeżeli sąd uzna nasze racje, to jest szansa 

na odzyskanie tej kwoty.  

Radny Jan Kawulok – podawane kwoty nie są zbieżne z tym co mamy 

w materiałach. W punkcie 6 jest zapis: „w przedsięwzięciu pn.: Zadaszenie widowni 

oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – zwiększa 

się limity wydatków majątkowych w roku 2016 o kwotę 56 mln zł oraz w roku 2017 

o kwotę 64 mln 471 tys. zł”. Czyli to o czym mówiono, że jest to razem 120 mln zł. 

„Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 15 mln zł do 77 mln 

zł, kwoty łącznych nakładów finansowych z 490 mln zł na 650 mln zł oraz zmienia się 

jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z Urząd Marszałkowski/IR 

na Urząd Marszałkowski/IR/Stadion Śląski Sp. z o.o.”. Tutaj różnica wynosi 160 mln 

zł. Czytając te zdania, to albo ich nie rozumie, albo nie są spójne z wyjaśnieniami Pani 

Skarbnik. Formalnie mamy w porządku sesji Sejmiku Druk V/445 i jest autopoprawka 

z Druku 445A. Ile projektów uchwał będziemy przyjmować? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – autopoprawka jest tekstem 

jednolitym i zawiera zapisy z Druku 445.  

Radny Jan Kawulok – mamy jednak dwa projekty uchwał z innymi numerami.  

Radny Andrzej Gościniak – gdyby nie literka „A” mielibyśmy dwa projekty uchwał 

o tym samym numerze i wtedy byłby problem. Literka „A” wskazuje, że poprzedni 

druk jest w nowym druku.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – od paru lat jest jedna stała 

kwota. Przez parę lat było 465 mln zł, a potem została zwiększona o 121 mln zł do 

kwoty 586 mln zł. Jeżeli zbierze się zakres rzeczowy inwestycji i nakłady na nią 

poniesione, to kwota ta nie jest przekroczona. W ramach tych 586 mln zł, w tym roku 

kwota 56 mln zł została przeniesiona na objęcie udziałów w spółce Stadion Śląski. 

Stąd mając dwóch wykonawców, spółkę i urząd, to należy te wielkości zsumować. 

Nowa kwota 650 mln zł różni się od 586 mln zł o kwotę omawianą przez Pana 

Marszałka. Przygotowana jest przez Wydział Inwestycji tabela zmian i można byłoby 

ją dostarczyć na sesji. Nie da się niestety napisać tego prościej. W tym roku 56 mln zł 

jest w ramach kwoty 586 mln zł, a limit zobowiązań to są niezawarte umowy. 

Na przyszły rok proponuje się podnieść do 650 mln zł i to jest te 64 mln zł.  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa – na sesję Sejmiku przygotujemy 

jaśniejszą informację, ale nie jest to łatwe.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nastąpiło rozbicie z uwagi 

na spółkę i obejmowanie udziałów na realizację zadania. Jest przygotowywany projekt 

ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie spółkom w których ma się 100% udziałów 

można zlecać realizację zadań bez przetargu.  
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Przewodniczący – przepływy te są istotne, ale meritum sprawy leży w wartości tego 

zadania. Czyli dawniej 465 mln zł, potem 586 mln 500 tys. zł, aż do tej nowej kwoty, 

czyli 650 mln zł.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – tak, dokładnie 650 mln 971 tys. 

165 zł. Mamy już niektóre rozstrzygnięcia przetargowe stąd dokładna końcówka 

kwoty, wynikająca z zaangażowania środków.  

Radny Zbigniew Przedpełski – jeżeli dobrze rozumie to 5 mln zł wydatkowano 

na prawników, a jest szansa odzyskania 130 mln zł. Jakie czynności formalne sporu 

sądowego są już dokonane? Wydaje się, że od kilku lat zbieramy materiały, a sprawa 

jeszcze nie jest na wokandzie. Czy są realne szanse odzyskania 130 mln zł, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę przedawnienie? Kolejna sprawa dotyczy punktu 8: „Inwestycje 

towarzyszące niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Stadionu Śląskiego 

w Chorzowie”. Co to są za inwestycje? Na czyim gruncie będą wykonywane?  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa – jeżeli chodzi o 130 mln zł to tego typu 

proces, analizy i ekspertyzy są jednostkowo niepowtarzalne. Nie jest wstanie 

odpowiedzieć w tej chwili na jakim etapie jesteśmy. Na pewno proces będzie długi 

i skomplikowany. W poniedziałek na sesji może udzielić informacji. Jeżeli chodzi 

o inwestycje towarzyszące, to chcemy wykonać parkingi i uporządkować sprawę 

wody. Inwestycje będą na naszych terenach. Wynikiem konsultacji z firmami 

doradczymi było wkomponowanie Stadionu w przestrzeń GOP, tak aby Stadion był 

otwarty i były różne aktywności wokół. Głównie taka rekreacja codzienna. Jeżeli 

będzie strzelnica biathlonowa to w przyszłości może będzie jakiś mały tor do biegów 

umożlwiający dobiegnięcie do strzelnicy w zimie na nartach, a w lecie na rolkach. 

Myślimy o utwardzeniu Pól Marsowych kratką, tak aby była trawa, ale mogły 

wjeżdżać samochody. Dzisiaj, po każdej odbywającej się tam imprezie, teren jest 

do rekultywacji. Teren ten będzie mógł służyć na imprezy oraz jako parking 

w przypadku masowych imprez na Stadionie Śląskim. Wokół Stadionu potrzebne są 

też dodatkowe parkingi. W Parku Śląskim są nieużytki, które chcemy zaadaptować 

na parkingi. Aktualnie to jeszcze koncepcje, ale ewentualnie przy tworzeniu budżetu 

będziemy jeszcze z Państwem rozmawiać w jakiej jakości i na jaką skalę to robić. 

Przykładowo można rozmawiać czy nie znaleźć partnera prywatnego, który będzie 

takim parkingiem administrował, ale najpierw pomógł nam go wybudować. Mamy 

w planie dwa parkingi, utwardzenie Pól Marsowych, kompleksowe odwodnienie 

terenu.  

Radny Zbigniew Przedpełski – podczas dyskusji dotyczącej Wesołego Miasteczka 

była dyskusja dotycząca umowy i opinii prawnych. Gdyby minister właściwy 

w sprawach skarbu państwa zakwestionował przed sądem interpretacje umowy 

profesorów z Poznania i w przypadku niekorzystnego przebiegu postępowania 

sądowego, to czyje będą te tereny? Czy te tereny też są w jakiś sposób powiązane 

z tą umową?  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa – nie, to zupełnie inne tereny. Jest to 

własność Województwa.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – punkt 4 przebudowa rektoratu. Czy to wynika 

z jakiegoś wcześniejszego naszego zobowiązania?  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa – nie, to sprawa pism Rektora Akademii 

Ekonomicznej w kontekście wcześniejszej pomocy dla Uniwersytetu Śląskiego.  
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Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – będzie to współfinansowane 

z Miastem Katowice. Budynek jest zabytkowy.  

Przewodniczący – zakres remontu się znacznie poszerzył, ponieważ okazało się, że 

ciężar nadbudowy prowadzi do nieutrzymywania budynku.  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa – prowadzona była korespondencja 

z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przeznaczą środki na ten cel jeśli 

my też udzielimy wsparcia.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/445a).  

 

Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 3, wstrzymał się – 2 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/445a). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/446a).  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – w pierwotnym tekście projektu 

jest zapisana pomoc dla Akademii Ekonomicznej (500 tys. zł), przeniesienie między 

źródłami dochodów w środkach europejskich i przeniesienia między działami. Jest 

to 20 tys. zł dla Centrum Dziedzictwa Przyrody na wykonanie oceny oddziaływania 

na środowisko przedsięwzięć wynikających z Programu rozwoju turystyki oraz  

przeniesienie z Działu 900 Ochrona środowiska do Działu Administracja 150 tys. zł 

na szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrona Środowiska. Autopoprawką 

dochodzi do tego przeniesienie miedzy działami z Działu 710 gdzie jest 1 mln zł 

na objęcie udziałów WPKiW przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodnej 

wokół Stadionu Śląskiego do Działu Kultura fizyczna na przygotowanie dokumentacji 

projektowej dla tych parkingów, Pola Marsowego i odwodnienia.  

Radny Jan Kawulok – punktu 6 znajdującego się w WPF nie ma w uchwale 

budżetowej?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie ma, bo zostały już przyjęte 

uchwałą Sejmiku i przeniesione ze Stadionu na objęcie udziałów w spółce w tym roku. 

Teraz nadszedł moment zsumowania wielkości nakładów na Stadion. Gdyby wyjąć 

wielkość nakładów inwestycyjnych z WPF i zrobić kosztorys (plan) całego 

przedsięwzięcia, to tam te 56 mln zł, które udziałami obejmie się w spółce będą 

realizowane.  

Radny Piotr Czarnynoga – ale to prowadzi do wniosku, że do teraz WPF w tym 

aspekcie był błędny. Było to w budżecie w tej, czy innej pozycji, ale nie było tego 

w WPF.   

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – było to w planie rocznym, 

w zadaniu obejmowanie udziałów w spółce  

Wojciech Saługa Marszałek Województwa – było wskazanie, że jest to dla spółki, 

ale bez wskazania, że było to na Stadion. Dzisiaj to robimy.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2016 rok (druk V/446a).  
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Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/446a). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na petycję z dnia 11 lipca 2016 roku mieszkańców Sołectw: Tęgobórz, 

Gustawów i Małachów (druk V/443). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

Komisja w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia odpowiedzi 

na petycję z dnia 11 lipca 2016 roku mieszkańców Sołectw: Tęgobórz, Gustawów 

i Małachów (druk V/443).  

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Jaworze, działki nr 27/2 

o powierzchni 0,2537 ha stanowiącej część nieruchomości Województwa Śląskiego 

objętej księgą wieczystą nr BB1B/00087161/6 (druk V/440).  

 

Komisja w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze darowizny, na rzecz Gminy Jaworze, działki nr 27/2 o powierzchni 

0,2537 ha stanowiącej część nieruchomości Województwa Śląskiego objętej księgą 

wieczystą nr BB1B/00087161/6 (druk V/440). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Sosnowcu 

(druk V/441). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Sosnowcu (druk 

V/441). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez Województwo Śląskie od Gminy Skoczów prawa 

własności nieruchomości zabudowanej położonej w Skoczowie (druk V/442). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie przez Województwo Śląskie od Gminy Skoczów prawa własności 

nieruchomości zabudowanej położonej w Skoczowie (druk V/442). 
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Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 

2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi 

przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających 

z opieki zdrowotnej (druk V/439). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały 

Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku 

w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi 

przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, 

korzystających z opieki zdrowotnej (druk V/439). 
 

Ad. 3 

Radny Piotr Czarnynoga – kiedy w siedemnastym roku prowadzenia inwestycji 

na Stadionie Śląskim dowiadujemy się, że mamy rozszerzenie zakresu o parkingi 

i odwodnienie, to aż wstyd się przyznać. Projekt Stadionu doczekał się komentarza 

NIK, gdzie wszyscy członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność. Kolejna sprawa 

to drzwi w tym budynku są otwarte, ale w budynku gdzie jest Wydział Kultury nie 

można wejść. Wynika to podobno z zarządzenia Marszałka Województwa. Konieczne 

jest tam wyciagnięcie dowodu osobistego, poinformowanie do kogo się idzie. Urząd 

powinien być otwarty i główny budynek jest, a tam nie.  

Zbigniew Giemza Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem 

publicznym – system przepustkowy został wprowadzony zarządzeniem Marszałka 

Województwa, który reguluje kwestie bezpieczeństwa. Dochodzi do incydentów 

zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Nie jest chyba wielką niedogodnością 

pokazanie dowodu żeby wejść.  

Radny Piotr Czarnynoga – ale w tym gmachu się nie martwimy, a w tamtym się 

martwimy? Kiedy protestowaliśmy kiedyś przeciw zamykaniu budynku to 

poinformowano nas, że ówczesny Wojewoda tak zarządził. Teraz Marszałek troszczy 

się o bezpieczeństwo, a Wojewoda nie.  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – wprowadzone 

zostało to ponieważ mieliśmy dwa bardzo groźne incydenty. Wtargnęli tam petenci 

i zagrażali bezpośrednio pracownikom. Tam jest inny administrator, a na portierni 

siedziała jedna starsza pani i nie ma nikogo z ochrony. Tutaj można wezwać 

do pomocy ochronę. Pracownicy sporządzili notatkę i przekazali do Pełnomocnik 

ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym.  

Radny Jan Kawulok – kolejny raz podejmujemy uchwałę na podstawie ustawy 

o petycjach. Ustawa generalnie dopuszcza, że sprawę załatwia odpowiedni urzędnik, 

chyba, że nie jest to uregulowane w dokumentach, to wtedy robi to Sejmik. Powinny 

zostać zmienione odpowiednie dokumenty Urzędu, aby Sejmik nie głosował sprawy 

zakupu jednego wozu strażackiego.  

Grzegorz Wolnik Przewodniczący Sejmiku – bardzo szczegółowo analizujemy, czy 

dany wniosek spełnia wszystkie warunki petycji. Było już kilka sytuacji, kiedy sprawa 
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nie trafiała na Sejmik, tylko do odpowiednich wydziałów jako wniosek. Nie jest tak, 

że wszystko co jest nazwane petycja natychmiast trafia na Sejmik. Parę dni temu była 

taka sytuacja i jest notatka: „nie spełnia wymogów petycji”.  

Radny Piotr Czarnynoga – jeśli są wątpliwości, to jest jeszcze Zarząd Województwa 

Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


