
 

Protokół nr 1 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

 z dnia 12.12.2014r. 

 
 

 
W posiedzeniu udział radni członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą 

obecności. 

Proponowany porządek Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015-2025. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego  na 2015 rok. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad 1. 

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert powitała zaproszonych gości, członków Komisji oraz 

przedstawiła porządek obrad. 

 

Ad 2. 

 

-Pani Elżbieta Stolorz -Krzisz Skarbnik Województwa –  Wieloletnia Prognoza Finansowa na  

lata 20215-2025  nie jest rozpisana na najdłuższy okres,  inne województwa WPF mają  rozpisaną 

na dłuższy okres. Przedstawiona WPF zawiera wszystkie podstawowe elementy wraz z opisem 

załącznika nr 3. Niebezpiecznym punktem w WPF  jest rok 2016 w którym zaplanowane kredyty 

oraz spłaty zaciągniętych kredytów, różnica między nimi  wyniesie 0,14%. Nie będzie można 

również zwiększać wydatków bieżące. Ponad to gdyby wskaźnik zadłużenia przekroczył 

dopuszczalny poziom  wówczas RIO wzywa do przygotowania programu naprawczego. Program 

naprawczy obejmuje zadania własne i wtedy Województwo Śląskie ma na to 45 dni. WPF zawiera 

ogółem dochody. 

 

-Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – czy mają Państwo pytania do WPF ? 

. 

-Radna Halina Bieda – do WPF mam tylko jedno pytanie, które już poruszył Pan radny Gorzelik 

czy Państwo rozważali wpisanie Industriady do WPF? 

 

-Pani Elżbieta Stolorz -Krzisz Skarbnik Województwa –  wstępne rozważania były i oparło się 

 o to, że Idustriada  w myśl definicji ustawy o finansach publicznych  nie do końca spełnia wymóg 

przedsięwzięcia bieżącego które wpisuje się do prognozy. Jeśli Industriada ma być zadaniem stałym 

to co roku musi być zabezpieczana kwota  w budżecie. 

 

-radny Bronisław Korfanty- chciałbym dodać kilka uwag do WPF. Prognoza jest trochę nierealna 

jak zostało napisane  dotacje subwencji wynoszą co roku coraz mniej. Jeżeli tendencja jest 

spadkowa to czy ta Prognoza jest realna. Druga sprawa to dotacja celowa czyli kolejny element 

który nie da się oszacować. Jest jeszcze  sprawa związana z zadłużeniem województwa to jest około 

780 mln zł. na koniec 2015 roku. W jaki sposób województwo da sobie radę w 2018 roku kiedy nie 

planuje się zaciągnięcia żadnych kredytów. Jak  będzie możliwym  do zrealizowania budżet w 

następnych latach. Jak przypatrzymy się dochodom to widoczny jest  spadek w roku 2016. Czym 

pokryjemy deficyt oraz  gdzie miałby być cięcia? 

 jeżeli chodzi o to czy WPF ma być realna czy nie do 2025 roku to ma Pan rację że jej realność 



może być zachwiana. Jeżeli chodzi o subwencję to mamy pismo z Ministerstwa Finansów, że 

subwencja w roku 2015 wyniesie 164 mln w WPF nie można pominąć tego źródła dochodów, 

dlatego przyjmuje się że subwencja będzie na tym samym poziomie w roku 2015. W trakcie roku 

otrzymujemy dużo decyzji odnośnie subwencji  dlatego WPF jest ruchoma. Subwencja jest 

uzupełnieniem dochodów a dotacje maleją dlatego staramy się zachować subwencję na tym samym 

poziomie. Kończą się resztki starej perspektywy, część środków zaplanowanych może ulec zmianie 

dlatego  przyjęcie ostrożnościowe daje gwarancję, że województwo przeżyje. Kredyty na zadania 

inwestycyjne możemy jeszcze wziąć  natomiast  nie wolno kredytów brać na wydatki bieżące. Stare 

inwestycje kończą się. Zadłużenie na koniec roku wynosi 600.000.000 zł, do końca roku częściowo 

je spłacimy po zmianach zmniejszymy je do  179 mln. Staramy się zaciągać kredyty jak najpóźniej, 

żadnych zwiększeń na bieżących wydatkach to wtedy WPF się  poprawi. Na każdej sesji 

dokonujemy zmian w WPF. W krytycznym roku 2014 zadłużenie wyniosło 54.6 % czyli jest jeszcze  

5.5% ruchu. 

 

-radny Piotr Czarnynoga - warto dyskutować o WPF jeśli chodzi o kulturę. Co możemy zrobić 

aby utrzymać się przynajmniej na takim samym poziomie bo na więcej nie mamy. Ten rok będzie 

jako taki bowiem bierzemy 250 mln kredytu. Jeżeli chodzi o  edukację to możemy się nie martwić . 

Chcemy wpisać do WPF Industriadę  ale jeżeli chodzi o wydatki na kulturę to mamy sytuację 

tragiczną chyba że zdarzy się cud . 

  
-radny Jerzy Gorzelik - cud możemy wymodlić u Judy Tadeusza. WPF jest oparta na 

optymistycznych założenia np. Muzeum Ślaskie czy zostaną wykonane wskaźniki ale to może być 

temat następnego  posiedzenia komisji - obraz sytuacji instytucji która jest najdroższa. 

  
-Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – przystępujemy do głosowania w sprawie  

zaopiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała WPF następującym stosunkiem głosów :  

za – 4, przeciw-0, wstrzym.-7   

 

-Pani Elżbieta Stolorz -Krzisz Skarbnik Województwa - projekt uchwały budżetowej jest  

wyjęciem z WPF. Najlepiej to widać na stronie 109 tabela nr 1- zestawienie zbiorcze. Projekt 

budżetu na 2015 rok pokazuje w tabeli 1  historycznie dane dotyczące dochodów z budżetu oraz  

plan zadań. W trakcie roku przychodzą kolejne środki .Województwo ma różne  źródła dochodu: 

udziały w dochodach w Pit i Cit. Dotacje są najbardziej płynnym wskaźnikiem. Następna tabela 

pokazuje strukturę wydatków, można prześledzić które lata były korzystne. Tabela nr 3 i tabela nr 4 

to są tabele tzw. koncerty życzeń .Brakuje 314 mln zł. Jeśli pojawią się środki to dopiero będziemy 

wiedzieć w  marzec po zamknięciu rozliczenia. 

 

-Pani Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa-  jeśli chodzi o edukację to 

subwencja jest niższa niż w roku ubiegłym ale  budżet jest stabilny i środki są zabezpieczone. 

 

-radna Krystyna Jasińska- w tabela nr 4 w dziale  801 brak jest środków na odprowadzenie 

składek ZUS. 

  
-Pani Elżbieta Stolorz -Krzisz Skarbnik Województwa- środki są zabezpieczone w dwóch 

transzach  pierwsza transza 75% będzie w maju a druga 25% do końca września. W marcu  

przesuwa się środki na wydatki bieżące  dlatego  na edukację dajemy na pierwszym miejscu. 

 

-radna Krystyna Jasińska- czyli będziemy podejmować inną uchwałę budżetową o zwiększeniu  

środków. 

 

-radna Halina Bieda- rok szkolny rozłożony jest  na dwa lata budżetowe dlatego tak się dzieje.  



-radny Jerzy Gorzelik- tradycyjnie mamy  problem z wielkością środków na konkurs na prace 

konserwatorskie i restauratorskie. Wnioskując  o zwiększenie kwoty oraz  szukając oszczędności 

odnoszę się do całości budżetu. Pierwsze pytanie dotyczy sporej kwoty przeznaczonej na zakup 

nieruchomości przy ulicy Reymonta. Jakie jest uzasadnienie tego wydatku? Druga sprawa to na str. 

78 promocja taboru kolejowego,  koszty ugody sądowej z Przewozami Regionalnymi. Proszę  mi  

wyjaśnić genezę pojawienia się tej kwoty?  Pomniejszając te kwoty można by uzyskać brakującą 

sumę na konkurs na  prace konserwatorskie i restauratorskie.. Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze 

jedną pozycję obsługa Urzędu Marszałkowskiego  punkt 4 realizacja zadań pełnomocników kwota 

30.000 zł.  

 

-Pani Elżbieta Stolorz -Krzisz Skarbnik Województwa- zakup budynku przy ulicy Reymonta był 

planowany w związku z wymówieniem najmu na ulicy Wita Stwosza. Właściciel budynku 

zaproponował Zarządowi kupno w związku z tym rozmieszczeni jesteśmy w trzech budynkach. 

 

-radny Jerzy Gorzelik-  planowana jest nowa inwestycja w ramach Muzeum Śląskiego z tego 

powodu  zwolni się poprzednia  nieruchomość, więc czy ma sens kupowanie innej nieruchomości. 

 

-radny Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa -  koszty z wynajmu budynku są  

większe niż koszt kupna.  Jeżeli nie skorzystamy z pierwokupu to właściciel wystawi nieruchomość  

na sprzedaż . 

 

-Pani Elżbieta Stolorz -Krzisz Skarbnik Województwa- jeżeli chodzi o kolejne obciążenie 

kredytem to mamy w planie zakup taboru kolejowego w związku z porozumieniem z 

województwem małopolskim. Druga sprawa to ugoda z Przewozami Regionalnymi jest wynikiem 

powstania spółki Koleje  Śląskie. Początkowo Przewozy Regionalne chciały od województwa 43 

mln odszkodowania. Uzyskaliśmy sądownie ugodę i mamy do zapłacenia 21mln  w 6 ratach 

począwszy  od stycznia 2015 roku.  

 

-Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa -  jeżeli chodzi o pełnomocników to 

środki finansowe przeznaczone na utrzymanie dwóch pełnomocników nie są duże. 

 

-radny Piotr Czarnynoga-  ja bym proponował o poszukanie środków na kulturę. W zeszłym roku 

napisaliśmy wniosek ale on nie przeszedł. Gdzie Pan Kazimierz Karolczak Członek Zarządu widzi 

braki na kulturę. 

  

-radny Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa -  każda instytucja dostała tylko 

środki na  funkcjonowanie bieżące jeżeli pojawią się  możliwości  w ciągu roku ich zwiększenia to 

na pewno zostaną wykorzystywane. Czynimy starania aby  Ministerstwo  Kultury  zwiększyło 

finansowanie Muzeum Śląskiego obecnie to jest 2 mln zł, jest to stanowczo za mała kwota. 

 

-radny Piotr Czarnynoga -  warto się zastanowić nad propozycją radnego Gorzelika   

o zwiększenie środków na konkurs  na prace konserwatorskie i restauratorskie. Pojawił się również  

wniosek na Komisji budżetu o zwiększenie środków do  200.000 zł na Katedrę w Sosnowcu. Z 

chwilę będą potrzebne duże środki na funkcjonowanie nowego Muzeum Śląskiego, brakuje 

środków około 1 mln zł. na  funkcjonowanie  Filharmonii Śląskiej . 

 

-radny Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa -odnośnie zwiększenia środków 

na Katedrę to wniosek jest bez celowy bo budynek jest ubezpieczony i będzie można pokryć szkody   

z ubezpieczenia co do dodatkowych środków to najpierw musimy zabezpieczyć podstawowe środki 

na funkcjonowanie a potem zobaczymy czy pojawią się dodatkowe środki. 

 

 



-radny Piotr Czarnynoga- wobec tego wycofuję wniosek dotyczący  200.000 zł na Katedrę w 

Sosnowcu, natomiast na str. 114 budżetu przedstawiona jest struktura wydatków i zmniejszenie 

środków na kulturę jest bardzo widoczne.  Jako komisja musimy walczyć o zwiększenie środków. 

 

-radny Henryk Mercik -kolega Gorzelik zwrócił uwagę na zakup nieruchomości, uważam  że 

województwo mając kiepskie finanse powinno raczej budynek wynająć niż kupić.  Takie budynki z 

czasów PRL-u raczej się burzy przy nadmiarze wolnej przestrzeni biurowej niż kupuje wkładając  

w remont mnóstwo pieniędzy . Konkurs na konserwację  zabytków i przeznaczona kwota jest raczej 

symboliczna bo miasto  Chorzów którego budżet jest dwa razy mniejszy od budżetu województwa 

przeznacza dwa razy więcej środków. 

 

-radny Andrzej Kamiński-  chciałbym złożyć wniosek o zwiększenie środków na  Tydzień 

Kultury Beskidzkiej o 100.000 zł.  Całość imprezy to 700.0000 zł  a 100.000 zł zapisane w 

budżecie to stanowczo za małe dofinansowanie tej imprezy.  

 

-radny Jerzy Gorzelik – chciałem się odnieść do tzw. „koncertu życzeń” część tych życzeń które 

są wpisane to jest żart wnioskodawcy. Zdecydowana większość środków to działania na uratowanie 

istnienia instytucji. Zwracam Państwu uwagę że  3mln zł przewidziano na zadania lokalne a mamy 

nie doszacowane imprezy regionalne. Dla porównania mamy środki na otwarcie w czerwcu 

Muzeum Śląskiego a nie mamy  drobnych kwot z których możemy dofinansować różne imprezy. W 

punkcie diety i podróże radnych moglibyśmy zrezygnować z zagranicznych podroży jak również  

promocja herbu i logo to jest punkt w którym finansowaliśmy wyścig kelnerów. Można by  odjąć z 

tej kwoty 150.0000 zł jak również z podróży zagranicznych członków Zarządu można  o 100.000 zł 

razem dałoby około 450.000 zł oszczędności. 

radny Piotr Czarnynoga -  ja borę pod uwagę to co powiedział Pan dr Mercik wskazujemy źródło 

pokrycia  7.366.000 zł z zakupi nieruchomości. Składam następujący wniosek formalny:  
 Komisja wnioskuje aby, zrezygnować z zakupu nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 24 w kwocie 

7.366.000 zł. (I rata) a uzyskane środki przeznaczyć na następujące zadania : 

  

 zwiększyć wydatki na otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 500.000 zł,  

·           zwiększyć dodatkowe wydatki Filharmonii Śląskiej im. H. Góreckiego na pokrycie kosztów 

funkcjonowania po rozbudowie o kwotę 1 mln zł, 

 zwiększyć dodatkowe środki dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na pokrycie kosztów 

funkcjonowania nowej siedziby oraz wykonania 5 wystaw stałych w nowej siedzibie oraz wydatków 

na działania marketingowe, promocyjne i organizacyjne związane z otwarciem nowej siedziby o 

kwotę 5.669.919 zł  

 zwiększyć wydatki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej na organizację Tygodnia Kultury 

Beskidzkiej o kwotę 100.000 zł.  

 

 

Radny Mirosław Szemla– zakup nieruchomości wiąże się z umieszczeniem pracowników. 

Możemy dyskutować o zabieraniu czegoś żeby dać na coś innego . Jedyny wniosek o  zwiększenie 

Regionalnemu Ośrodkowi Kultury środków  na organizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej  

popieram. 

-radna Halina Bieda -uważam ze łączne głosowanie wniosku nie jest dobre. 

 

-radny Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa - zgadzam się że budynek jest 

zużyty  technicznie. Obliczyliśmy wstępnie kwotę remontu wraz z nabytkiem na około 30 mln zł. 

Jeżeli chcemy przenieść wydatki majątkowe na bieżące to  będzie problem z wskaźnikami. 

Odnośnie zwiększenia  kwoty na  konkurs na restaurację  zabytków kosztem zrezygnowania z 



promocji regionu to uważam za błąd bo te działania są potrzebne w rozwoju województwa.  

 

-radny Jerzy Gorzelik  – nie otrzymaliśmy żadnego uzasadnienia dotyczącego wydatkowania 

środków na wyjazdy zagraniczne, zakupy trąbek dla orkiestry policyjnej to nie są  duże kwoty ale 

jak się złoży w całość to kwoty mogą się  uzbierać. Nie proponuję uszczuplenia wydatków na 

Centrum Inwestora ale jestem przekonany ze część pieniędzy została wydanych lekką ręką. 

  
-radny Piotr Czarnynoga – chciałbym się wypowiedzieć w obronie praw Komisji. Ja wiem że 

Zarząd decyduje o wydatkowaniu środków ale Komisja może składać wnioski one na pewno będą 

zweryfikowane na Komisji Budżetu. My jako radni mamy prawo składać wnioski . 

 

-Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – przechodzimy do głosowanie nad wnioskiem Komisji 

do budżetu województwa . 

Komisja głosowała następująco:  

za - 6 ,  przeciw -4, wstrzym. -1. 

 

-Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – przechodzimy do  głosowanie nad projektem budżetu 

łącznie z wnioskiem . 

Komisja głosowała następująco:  

za – 6,   przeciw - 4 ,wstrzym. -1 

 

Komisja zaopiniowała projekt budżetu województwa na 2015 rok pozytywnie. 

 

Ad.4  

Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w statucie WOM- u w Bielsku Białej. 

Radny Andrzej Kamiński wnioskował o otrzymanie informacji z Wydziału Edukacji na temat 

majątku oraz pracowników zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej.  

Radny Jerzy Gorzelik wnioskował aby zaprosić  Panią dyrektor Muzeum Śląskiego na posiedzenie 

Komisji celem przedstawienia stanu przygotowań otwarcia nowej siedziby oraz  stanu przygotowań 

do ewentualnego  procesu łączenia Muzeum Górnośląskiego z Muzeum Śląskim. 

Radny Kazimierz Karolczak Członek zarządu Województwa zwrócił się do Komisji z propozycją 

odbycia posiedzenia w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego jak również odniósł się do sprawy 

łączenia placówek stwierdzając, że proces ten jest na razie odłożony.  

Radny Piotr Czarnynoga zwrócił się z wnioskiem do członka Zarządu radnego Kazimierza  

Karolczaka o przedstawienie Komisji wykazu strategicznych jednostek kultury.  

Komisja ustaliła stały termin posiedzeń Komisji na piątek poprzedzający sesję Sejmiku  

o godz. 13:30. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
Protokół sporządziła;                                                                                                Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury  

Beata Zaczyńska 

 

                                                                                                                                                    Lucyna Ekkert 
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