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Protokół nr 24 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 15.09.2016 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 - 8) 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/459) oraz projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/460). Projekty te są ze sobą związane.  

Sebastian Krajewski Kierownik Referatu ds. wieloletniej prognozy finansowej – 

w WPF wprowadzamy osiem nowych przedsięwzięć, jedno jest wykreślane, zmiany 

następują w dwudziestu przedsięwzięciach, ponadto jest zmiana w limitu upoważnień 

dla Zarządu Województwa do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok 

budżetowy. Wprowadzono również do WPF wszystkie zmiany wynikające z uchwał 

Zarządu Województwa przyjętych pomiędzy sesjami Sejmiku, aby go jak najbardziej 

urealnić. Wprowadzenie ośmiu nowych przedsięwzięć dotyczy czterech projektów 

realizowanych w ramach programu Erasmus+. Jedno z tych przedsięwzięć jest 

rozdzielone na dwie części ponieważ są tam wydatki bieżące i wydatki majątkowe. 

Mimo, że przedsięwzięcie jest integralne musimy zgodnie ze wzorem dokonać tego 

podziału. Jedno z nowych przedsięwzięć to posadowienie i odtworzenie drewnianego 

kościoła z Bytomia – Bobrka. Zadanie to pierwotnie miało być jednoroczne, ale nie 

uda się przeprowadzenie zadania w jednym roku i konieczne jest przeniesienie części 

środków z tego roku na rok przyszły. Wykreślone przedsięwzięcie to projekt Clustres 

go Global wynika to z niespełnienia wymogów formalnych przez jeden z regionów 

partnerskich z Włoch. Dwadzieścia zmian jakie wprowadzamy można pogrupować 

w dwa obszary. Pierwszy dotyczy zmian zawiązanych z udziałem środków 

europejskich (RPO). Między innym jest to: podniesienie jakości dostępności oraz 

zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych, Design for 

invitation. Dwa z przedsięwzięć, które zmieniamy będą rzutowały na wynik finansowy 

budżetu. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni jest 

tu konieczność przeniesienia części środków z tego roku na rok przyszły. Podobnie 

jest w przypadku Planetarium - Śląskiego Parku Nauki. Drugi obszar zmian dotyczy 

przedsięwzięć drogowych. Między innymi jest to: węzeł Lotnisko, remonty, 
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połączenie DTŚ z Dąbrową Górniczą, droga Racibórz – Pszczyna, droga główna 

południowa w Mszanie, przebudowa dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich. 

Kolejnym zmienianym elementem jest aktualizacja limitów upoważnień dla Zarządu 

Województwa do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. 

Zachodzi konieczność zawarcia trzech umów związanych z zapewnieniem uczniom 

nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu, zakupem usług pocztowych 

i umów dotyczących obsługi bankowej oraz asysty technicznej Oracle 

w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Katowicach. Limit zwiększa się o 25 tys. 255 zł w porównaniu ze stanem 

z poprzedniej sesji. Ostatnim elementem jest dostosowanie wszystkich wielkości 

budżetowych, które wynikają z wyżej wymienionych zmian oraz zmian 

wprowadzonych przez Zarząd Województwa pomiędzy sesjami Sejmiku.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/459).  

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/459). 
 

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2016 rok (druk V/460). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/460). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków województwa śląskiego (druk V/374).  

Przemysław Smyczek Dyrektor Wydziału Kultury – zgodnie z ustawą o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący jednostki samorządu ustala 

regulamin przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Projekt ten był już 

procedowany przez Sejmik ale został uchylony przez Wojewodę ponieważ okazało 

się, że tego typu regulacje musza być zaopiniowane przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumenta. Skonsultowaliśmy z Prezesem UOKiK projekt tej uchwały 

i uwzględniliśmy parę drobnych zmian dostosowujących do przepisów dotyczących 

pomocy de minimis. Przesłaliśmy ponownie projekt do zaopiniowania, ale wciągu 14 

dni nie otrzymaliśmy żadnych uwag. Co można uznać za opinię pozytywną.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania 

dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego (druk V/374).  
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Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków województwa śląskiego (druk V/374).  

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie 

przekształcenia Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie polegającego na zmianie organizacji tej placówki poprzez wyłączenie 

z jego struktury Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku (druk V/330).  

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – projekt uchwały dotyczy 

wyłączenie ze struktury Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku. Decyzja o wyłączeniu 

podyktowana jest ujemnym wynikiem finansowym i wysokimi kosztami utrzymania. 

Ośrodek pomimo nakładów jakie były czynione w poprzednich latach nie spełnia 

oczekiwań osób organizujących kursy i szkolenia. Przeprowadzono analizę i w roku 

2013 wykorzystanie miejsc noclegowych wyniosło 13,25%, w roku 2014 - 15%, a 

w 2015 - 18,64%. Aktualnie wykorzystanie wynosi 21%. Zainteresowanie osób 

fizycznych i firm jest niewielkie. Przychody w 2015 roku wyniosły 294 tys. zł 

natomiast wydatki, czyli koszt utrzymania wynosiły 612 tys. zł. Czyli co roku ok 300 

tys. zł trzeba do tego dołożyć. W ośrodku zatrudnionych jest 9 osób, kucharki, 

konserwatorzy, kierownik ośrodka. Jeżeli nie ma chętnych do przyjazdu, to osoby 

te nie mają wiele do roboty. Jest propozycja przekazania Ośrodka do Śląskiego 

Zarządu Nieruchomości, a mienia ruchomego do naszych placówek oświatowych. 

Posiadamy placówki wychowawcze i wyposażenie w meble będzie przydatne.  

Radna Małgorzata Zarychta – Surówka – jeżeli ośrodek zostanie pozbawiony 

wyposażenia, to jaką rolę będzie pełnił w Śląskim Zarządzie Nieruchomości?  

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – po przeniesieniu będzie 

przeznaczony do ewentualnego zbycia.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami - Śląski Zarząd Nieruchomości zarządza nieruchomościami 

zbędnymi dla naszych jednostek. Przedkładane są Zarządowi i dalej Sejmikowi 

koncepcje dalszego zagospodarowania nieruchomości. W tym przypadku może to być 

wynajem, dzierżawa lub zbycie. Jeżeli Sejmik wyrazi zgodę to w planie finansowym 

Śląskiego Zarządu Nieruchomości będą środki na utrzymanie Ośrodka.  

Radna Małgorzata Zarychta – Surówka – średnie zagospodarowanie Ośrodka 

powoli rośnie. Okolica jest atrakcyjna i powinno być sporo zainteresowanych 

inwestorów. Czy kwestia zarządzania Ośrodkiem nie przesądza o takich wynikach? 

Obsługa wynosi 11 etatów na 24 pokoje.  

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – w tym roku nastąpił wzrost. 

Należy pamiętać, że Ośrodek ten jest w zasobach jednostki edukacyjnej. 

Podstawowym zadaniem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

jest jednak doskonalenie nauczycieli, organizowanie szkoleń i kursów. Co nie 

oznacza, że potrzebny jest Ośrodek w którym kursy te będą realizowane, ponieważ jest 

świetna baza w Częstochowie. Wzrost w tym roku wynikał ze Światowych Dni 

Młodzieży. W styczniu wykorzystanie wynosiło 5,51%, czyli jeden pokój.  
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Radna Martyna Starc-Jażdżyk – bezpośrednim zarządca tego Ośrodka jest „WOM” 

w Częstochowie?  

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – tak.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – czyli dyrekcja „WOM” uznała za stosowne, przy 

wykorzystaniu Ośrodka na poziomie 13%, utrzymywać zespół pracowniczy składający 

się z: kierowcy, kierownika, specjalisty, starszego referenta, 3 kucharek, 2 sprzątaczek, 

2 dozorców. Czy nie wydaje się, że biorąc pod uwagę stopień wykorzystania tego 

obiektu nie należało dyrekcji „WOM” zwrócić na to uwagę? Wygląda 

to na niegospodarność. Jaka jest szacunkowa wartość tego obiektu?  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – obiekt nie był wyceniany, jest tylko wartość księgowa, ale jej 

nie zna.  

Przewodniczący – prawdopodobnie kilka milionów.  

Radny Zbigniew Przedpełski – ponoszone były tam nakłady. Jaka była wysokość 

nakładów na przestrzeni ostatnich 5 lat? Jeżeli chodzi o gospodarność, to przyłącza się 

do uwag (24 pokoje i 11 etatów). Kolejna sprawa to wyliczenie wysokości odpraw. 

Trzynaście złotych na godzinę to 2 tys. zł miesięczne, a odprawy przy likwidacji są 

trzymiesięczne. Czy wszystkie osoby pracowały tam za najniższą krajową? 

Nie powinno być też tak, że przeznaczyliśmy tam duże środki na remonty np. 1 mln zł, 

a teraz sprzedajemy bo przynosi straty.  

Radny Mirosław Mazur – jeżeli byłoby tam włożone 1 mln zł to będzie 

to uwzględnione w wycenie. Bardziej istotne jest to, czy jest pomysł na ożywienie 

działalności lub na zbycie.  

Radny Zbigniew Przedpełski – nie będzie ten 1 mln zł uwzględniony w wycenie, 

bo jeżeli przeznaczony był w wyposażenie i nieruchomości, to biorąc pod uwagę 

np. likwidowanie szkół w Bytomiu, to nic się z tego nie ostanie.  

Radny Mirosław Mazur – kierujmy się raczej dobrymi przykładami.  

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – w tym roku było to 17 tys. zł 

i wykonano rozdzielenie wodnej instalacji zasilające hydrofor do zasilania sieciowego 

zgodnie z projektem, zabezpieczeni stropu dachu farbą ognioodporną. Mówiąc, że 

były nakłady, to chodziło o remonty wykonane metodą gospodarczą typu malowanie, 

przebudowa dwu pokoi w jeden itp. Chodziło o utrzymanie Ośrodka na jako takim 

poziomie. Nigdy nie było tam środków na znaczne podniesienie poziomu. 

Województwo ma cztery Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli i trzy nie mają takiego 

Ośrodka. Kiedyś był taki ośrodek w „Metis” w Katowicach i zrobiono to samo. 

Ośrodek nie cieszy się dużym zainteresowaniem, bo poziom usług nie jest duży.  

Radny Zbigniew Przedpełski – czyli warunki są raczej spartańskie?  

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – aż tak nie, ale nie takie jakie 

są aktualnie oczekiwane. Dodatkowo jest to ośrodek szkoleniowy i nawet gdybyśmy 

zdecydowali się na wykorzystanie komercyjne, to w takim ośrodku nie można 

sprzedawać alkoholu.  

Radny Mirosław Mazur – nie stać nas na ośrodek komercyjny.  

Radna Małgorzata Zarychta – Surówka – jaka jest wielkość działki? I co jest 

ulokowane na działce? 
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Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – jest jeden budynek główny, teren na ognisko i parking. Nie zna 

dokładnej powierzchni, ale 2-3 tysiące m
2
.  

Radna Małgorzata Zarychta – Surówka – w bezpośrednim sąsiedztwie jest rozległy 

staw.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – nie należy do ośrodka. 

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – po przekazaniu tego obiektu przez jakiś czas może 

nie być zainteresowanego. Jaki jest szacowany roczny koszt utrzymania? Teraz jest 

to 612 tys. zł łącznie z wynagrodzeniami.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – na sesji Sejmiku może przedstawić tego typu informacje.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie przekształcenia Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie polegającego na zmianie organizacji tej 

placówki poprzez wyłączenie z jego struktury Ośrodka Szkoleniowego w Złotym 

Potoku (druk V/330). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przekształcenia Regionalnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie polegającego na 

zmianie organizacji tej placówki poprzez wyłączenie z jego struktury Ośrodka 

Szkoleniowego w Złotym Potoku (druk V/330).  

 

Ad. 3 

Przewodniczący – członkowie Komisji otrzymali protokoły z ostatnich posiedzeń. 

Przyjmiemy je na następnym posiedzeniu.  

 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


