
 

 

Protokół nr 8 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

 z dnia 27.11.2015r. 

 
   

 
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 2016-2025. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego  na 2016 rok. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad 1. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Lucyna Ekkert -powitała zaproszonych gości, członków Komisji 

oraz przedstawiła porządek obrad z prośba o umożliwienie wystąpienia przedstawiciela związków 

zawodowych w Filharmonii Śląskiej w Katowicach  celem zapoznania członków Komisji z sytuacją 

finansową pracowników Filharmonii. 

Przedstawiciel związków zawodowych z Filharmonii Śląskiej w imieniu Przewodniczącego 

odczytał pismo, które stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – jest troską komisji aby w każdej instytucji kultury 

nastąpiła poprawa warunków płacy i pracy. Doskonale rozumiemy że takie  warunki powodują 

frustracje i niezadowolenie. Komisja wnioskowała o zwiększenie budżetu o 150.000 zł na zadanie 

związane z edukacją  regionalną. Zwiększenie wydatków bieżących zafunkcjonuje zaburzeniem 

wskaźników. Mam pytanie do  Pani Skarbnik jakie są możliwości na dzień dzisiejszy aby uzyskać 

środki na podwyżki płac?  

 

-Pani Elżbieta Stolorz -Krzisz Skarbnik Województwa –  mówiąc kolokwialnie żeby dać jednym 

trzeba zabrać  drugim. Na  spełnienie wszystkich postulatów  brakuje 397mln zł a jeśli chodzi o 

kulturę to brakuje 27.300.000 zł wszystkie instytucje kultury nie mogą otrzymać zwiększonych 

kwot na wydatki bieżące. Nie można również zaciągnąć kredytu na wydatki bieżące. W tym 

projekcie nie ma  możliwości zwiększenia wydatków bieżących. Decyzje podejmuje Zarząd  ale 

kwota 397 mln zł  która brakuje wskazuje na to iż będzie trudno znaleźć dodatkowe środki musi- 

być zachowana równowaga. 

 

-radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa - nikt nie ukrywa że sytuacja finansowa 

jest trudna . Rok  2012  był jeszcze rokiem dobrym, ale potem w kolejnych latach nastąpiło ścięcie 

wydatków  o 25% . Pani Skarbnik tłumaczyła, że  w obecnej sytuacji staraliśmy się podzielić środki 

w sposób sprawiedliwy i jeśli chcemy  dać jednemu to trzeba zabrać drugiemu. Na pewno staramy 

się zrobić coś żeby to zmienić .Po  pierwsze istnieje możliwość zlikwidowania  jednej instytucji a 

druga możliwość bardziej  realna, to po raz kolejny wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o współprowadzenie instytucji kultury. Jedyną instytucją  jest Muzeum Śląskie a 

drugą instytucją  jest NOSPR. Mamy przygotowany  po raz kolejny dokument o współfinansowanie 

Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk ale jest również  propozycja Opery Śląskiej. Gdyby Minister Kultury 

wyraził chęć to pomogłoby załatwić palące potrzeby płacowe w innych instytucjach. W ciągu roku 

budżetowego pojawiają się  środki na razie tych środków nie ma . Szczegóły  omówimy na 

zaplanowanym spotkaniu . 



 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert  – zmiany pojawiają się w ciągu roku budżetowego  

więc być może pojawią się możliwości  do negocjacji . Na dzień dzisiejszy nie możemy złożyć 

deklaracji . 

 

-radny Bronisław Korfanty-  w kwestii uzupełnienia od 2009 - 2014  inflacja wyniosła 15%  rok 

2009 był rok wyjściowym. Dotacja podmiotowa powinna wynosić około 13 mln zł. Na przestrzeni 

lat  wynagrodzenia realnie spadły około 2.5 mln.  Zarobki w kwocie 1600 zł są nie do przyjęcia. . 

Mam pytanie  czy wcześniej występowaliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

o współfinansowanie instytucji. 

 

radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa - staraliśmy się wcześniej ale nie było 

woli ze strony Ministra.  Jest nowa kadencja samorządu i rządu dlatego jest moim obowiązkiem  

ponowić w formie uchwały sejmiku apel. Trzeba szukać wyjścia z tej trudnej sytuacji. Zespół  Śląsk 

utrzymuje bardzo wysoki  poziom oferujemy gotowy produkt z piękną siedzibą. 

  
-radny Marek Gzik -  na pewno warto wesprzeć tą  inicjatywę, Mazowsze poprzez swoje konflikty 

obniżyło poziom.  

 

-radna Krystyna Jasińska - zgadzam się z przedmówcą wszyscy jesteśmy zdziwieni wysokością 

wynagrodzenia muzyków Filharmonii jeśli będą dodatkowe środki to powinny być przeznaczone na 

podwyżki wynagrodzeń. . Ja mam pytanie w dziale 750 promocja samorządu 300.000 czy ta kwota 

nie mogłaby być zmniejszona o tę kwotę którą  panowie wnioskują. Czy nie należałoby ściągnąć z 

promocji 500.000 zł. 

 

Radna Danuta Kożusznik - marnujemy środki na drogie wydawnictwa promocyjne czy nie można 

by wydawać materiały  skromniej. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert - nie czuję się merytorycznie przygotowana do zdjęcia 

środków z jakichkolwiek działów .Każda jednostka kultury potrzebuje środków. Za chwilę 

przeczytam wniosek radnego Gmitruka w tej samej sprawie dot. Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 

 

Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury – skierowaliśmy pismo do Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku  w odpowiedzi Minister Kultury informuje iż nie 

przewiduje większej ilości instytucji kultury  do współfinansowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – dziękuję za udział w posiedzeniu .Przechodzimy do 

omówienia WPF i budżetu Województwa Śląskiego na rok 2016. 

 

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 Ślaskie ma na to 45 dni. WPF zawiera 

ogółem dochody oraz również  kredyty związane z kulturą. 

 



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

 

-radny Jerzy Gorzelik – teraz należałoby wymodlić się o cud u Św.  Judy Tadeusza. Przez lata 

inwestowaliśmy w infrastrukturę instytucji kultury. Zaniedbaliśmy ludzi którzy tworzą tą kulturę. 

Nie prowadzimy długoterminowej polityki kulturalnej. Jesteśmy województwem poszkodowanym 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a problemy będą narastać jednak 

powinniśmy się zastanowić co zrobić aby płace podnosić  nie da się to zrobić to w jednej  instytucji 

ale we wszystkich. Błędem jest to, że nie przedstawiamy w dłuższej perspektywie możliwości 

podwyżek. Ustalamy listę priorytetów a nie finansujemy zdań innych. WPF jest oparta na 

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

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

. 

-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 – to nie tylko instytucje nie miały 

podwyżki nie  było też podwyżek dla pracowników urzędu  dotyczy to wszystkich jednostek 

organizacyjnych i budżetowych. 

 

Radna Krystyna Jasińska -  czy takie kwoty na promocję herbu i logo 300.000 zł oraz  1.310.000 

zł na  regionalną kampanię promocyjną  województwa  śląskiego  nie można częściowo obniżyć  

i przeznaczyć częściowo na podwyżki płac.  Druga rzecz która martwi to zdania na które nie 

znalazły się środki na wydatki i tak np.: 3.000.000 zł  dla Biblioteki Śląskiej jeśli te pieniądze nie 

zostaną przekazane to BŚ przestanie funkcjonować.  

 

radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa – nastąpił  koniec przydatności systemu 

transportu książki tzw. wysokiego składowania dlatego w ciągu najbliższego czasy działania 

dotyczące remontu muszą zostać podjęte.  

 

Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury – jest to w chwili obecnej największym 

zagrożeniem jeśli nie wymienimy systemy wysokiego składowania to nie będziemy mogli 

wypożyczać książek . 

 

-radny Bronisław Korfanty-wszystkich działach zainteresowało mnie funkcjonowanie UM w 

2015 roku było 1211 pracowników w budżecie mamy 1306 etatów o 96 etatów więcej jest to   

kwota 3.000.000 zł. 

radny Kazimierz Karolczak członek Zarządu Województwa - zgodnie z umową Komisji 

Europejskiej należy zwiększyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wydziale Europejskiego 

Funduszu Społecznego Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Wydziale 

Ochrony Środowiska.  

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert -przedstawiam wniosek Pana radnego  Gmitruka o 

zwiększenie środków o 1.500.000 zł  dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 

 

Radna Danuta Kożusznik – instytucja Zamek Cieszyn również wnioskuje o zwiększenie  środków  

o 250.000 zł  bowiem została zmniejszona dotacja . 

 

-Pani Elżbieta Stolorz -Krzisz Skarbnik Województwa – jest to instytucja miasta Cieszyn my 

zgodziliśmy się pomóc poprzez dotację. 

 

Radny Kazimierz Karolczak członek Zarządu Województwa - dyskusja na temat środków 

przeznaczonych na kulturę jest trudna Zagłębie też nie dostało dotacji na kulturę  być może warto 



stworzyć wizję polityki prowadzenia instytucji kultury w naszym województwie. 

 

-radny Jerzy Gorzelik -  zgadzam się z panią radna Kożusznik ale to nasze zobowiązanie 

rozstrzyga kwestię dotacji ja chciałbym wrócić do jednego aspektu Design Silesia realizowanego  

we współpracy z Zamkiem Cieszyn oraz  z Wydziałem  Europejskiego Funduszu Społecznego 

najpierw  wzięliśmy narzędzie po czym działalność wygasiliśmy. Zaczęliśmy coś żeby potem w pół 

drogi  zarzucić. 

 

 radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa –nie należy wrzucać wszystkiego do 

jednego worka. Zamek Cieszyn miał mieć silne połączenie z gospodarką, miała to być baza 

naukowa którą  instytucje powinny  wykorzystać i biorąc pod uwagę pieniądze które włożyliśmy do 

tej pory to jest to Instytucja która do końca nie została wykorzystana w sensie innowacyjności. 

 

-radna Halina Bieda -chciałabym zapytać  czy miasto Bytom odpowiedziało na pismo o 

współprowadzeniu Muzeum Górnośląskiego.  

 

-Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – przystępujemy do głosowania w sprawie  

zaopiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej bez wniosku Pana radnego Gmitruka bowiem 

trafił on również do Zarządu Województwa. 

 

-radny Bronisław Korfanty -  należy wypracować program poprawy sytuacji finansowej  artystów 

zatrudnionych w naszych instytucjach kultury.  

 

radna Danuta Kożusznik  -  należy polecać nasze jednostki kultury placówkom edukacyjnym aby 

promowały te instytucje . 

 

radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa – to nie jest zadanie tylko na  poziomie 

Wydz. Kultury. Wykorzystanie naszych jednostek kultury na cele edukacyjne to również zadanie 

dla Zarządu Województwa .Należy przestać  finansować kulturę województw ościennych. 

 

radna Krystyna Jasińska -taką  ofertę edukacyjną przedstawił dyrektor Filharmonii Ślaskiej. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  

następującym stosunkiem głosów : za – 6, przeciw-0, wstrzym.-2.   

Komisji pozytywnie zaopiniowała projektu budżetu Województwa Śląskiego  na 2016 rok 

następującym stosunkiem głosów : za – 6, przeciw-0, wstrzym.-2.  

W odpowiedzi na pismo prof. Jana Malickiego dyrektora Biblioteki Śląskiej Komisja wnioskowała  

aby nadchodzący rok 2016 był rokiem pamięci 9 poległych górników z Kopalni Wujek. 

Radna Krystyna Jasińska zaprosiła na konferencję w dniu 3.12.br  poświęconą problemom 

bezdomności . 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
Protokół sporządziła;                                                                                                Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury  

Beata Zaczyńska 

 

                                                                                                                                                    Lucyna Ekkert 
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