
UCHWAŁA NR V/30/9/2016
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie
rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 486) oraz art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Stowarzyszenia „NASZ PARK” na Zarząd Województwa Śląskiego postanawia 
się nie uwzględnić skargi.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa 

Śląskiego

Stanisław Gmitruk
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Załącznik do Uchwały Nr V/30/9/2016

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 21 listopada 2016 r.

W dniu 29 sierpnia 2016 roku wpłynęła do Sejmiku Województwa Śląskiego skarga Stowarzyszenia 
„NASZ PARK” na Zarząd Województwa Śląskiego. Przedmiotowa skarga została przekazana Komisji 
Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego celem jej rozpatrzenia.

Komisja Rewizyjna, po wnikliwym przeanalizowaniu wyjaśnień udzielonych przez Zarząd Województwa 
Śląskiego na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 roku, nie stwierdziła uchybień Zarządu Województwa 
Śląskiego wobec skarżącego. Skarga dotyczyła:

·wieloletniej bezczynności oraz braku nadzoru ze strony Zarządu Województwa Śląskiego jako właściciela 
oraz pełniącego rolę Walnego Zgromadzenia Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A.

·braku merytorycznego nadzoru Rady Nadzorczej spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. w 
Chorzowie nad działalnością Zarządu WPKiW S.A.

Spółka Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. od momentu powstania w 2006 roku przeprowadziła 
szereg działań związanych z restrukturyzacją w każdym z obszarów funkcjonowania. Uregulowano stan 
prawny spółki, w tym m.in. stan prawny nieruchomości, jej działalność w zakresie przetwarzania energii 
oraz gospodarki wodno-ściekowej czy funkcjonowania części atrakcji (np. kolej linowa „Elka”, kolej 
wąskotorowa). Wprowadzono zmiany organizacyjne w drodze optymalizacji zatrudnienia poprzez 
weryfikację zadań własnych – dopasowanie struktury zatrudnienia do potrzeb WPKiW, częściowy 
outsourcing usług, a w tym zakresie działań w pionie utrzymania zieleni oraz opracowania nowego 
schematu organizacyjnego usprawniającego działania i przydzielającego nowe zadania i kompetencje. 
Działania restrukturyzacyjne objęły również organizację wydarzeń i marketing. Najważniejsze było 
przygotowanie kompleksowej oferty zawierającej cennik wynajmu zarówno miejsc ekspozycji promocyjnej 
na terenie Parku, jak i pól eventowych przeznaczonych do wynajmu pod imprezy, ustalenie możliwie 
szczegółowego kalendarza wydarzeń na cały sezon już na początku roku, czy budżetowanie wydarzeń 
własnych w oparciu o przychody możliwe do uzyskania z tego tytułu. Wszystkie te zmiany wprowadzane 
były przy zachowaniu ładu korporacyjnego, a dzięki nim o niemal 40 procent zostały zredukowane koszty 
operacyjne funkcjonowania WPKiW S.A. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe to najważniejszy jest fakt, że 
WPKiW S.A. na bieżąco reguluje wszystkie swoje płatności. Spółka nie ma żadnego zadłużenia i 
dotrzymuje wszystkich zobowiązań. Sytuacja spółki jest trudna, ale bieżące funkcjonowanie jest bezpieczne. 
Informacja o stratach, która pojawiła się m.in. w przekazach medialnych, dotyczy wyłącznie amortyzacji 
środków trwałych i jest efektem realizacji kolejnych inwestycji w ostatnich latach. W ubiegłym roku strata 
była wyższa z uwagi na fakt, że dokonano jednorazowych odpisów aktualizacyjnych Hali Widowiskowej 
„Kapelusz” i kąpieliska „Fala”, co pozwoli zmniejszyć stratę w latach przyszłych. Największą potrzebą 
Parku Śląskiego jest realizacja dużych inwestycji oraz renowacja infrastruktury. Dotychczasowe 
zaangażowanie inwestycyjne WPKiW S.A. oparte o możliwości budżetowe spółki jest niewystarczające, 
choć udało się zrealizować część ważnych zadań, w tym odtworzenie pierwszych etapów kolei linowej i 
wąskotorowej, wytyczenie tras dla osób aktywnych, czy budowę systemu parkingowego wraz z 
infrastrukturą światłowodową i monitoringiem. Tym niemiej podejmowane są działania w celu pozyskania 
odpowiednich funduszy na gruntowną modernizację Parku. Chodzi m.in. o remont zużytej parkowej 
infrastruktury, budowę nowych miejsc parkingowych, rewitalizację ogrodów tematycznych. Trwają również 
prace nad stworzeniem stałego modelu finansowania WPKiW S.A., który może funkcjonować w okresie 
wieloletnim, zabezpieczającym parkowy budżet na stałe, bez konieczności troski o jego stan co roku. 
Działania te podejmowane są z pełną świadomością roli jaką Park Śląski pełni dla społeczności regionu. We 
wspomnianych wcześniej planach dotyczących odtworzenia parkowych atrakcji ważne miejsce zajmuje 
kąpielisko „Fala”. Niestety, stan infrastruktury technicznej uniemożliwiał jego uruchomienie w ostatnich 
sezonach. Tego wymagała odpowiedzialność za bezpieczeństwo gości. Dokumenty z PINB jednoznacznie 
potwierdzają słuszność podjętych przez Zarząd Spółki działań. Wskazano zużycie techniczne „Fali” – 
zarówno jeśli chodzi o poszczególne obiekty, jak i przestarzałą infrastrukturę. Było to skutkiem braku 
możliwości finansowych spółki do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji obiektu. Budżet WPKiW 
S.A. umożliwiał jedynie przekazywanie co roku środków na bieżące funkcjonowanie kąpieliska, jednak 
wykluczał jego dostosowanie do obecnych standardów technicznych i związanych z bezpieczeństwem. 
Odtworzenie kąpieliska w pierwotnym miejscu jego funkcjonowania znalazło się na liście priorytetowych 
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inwestycji. Rozważana jest też propozycja Prezydenta Miasta Chorzowa, który zadeklarował budowę 
kompleksu wodnego przy ul. Siemianowickiej. Na wspomnianej liście kluczowych inwestycji istotne 
miejsce zajmuje również odtworzenie pozostałych dwóch ramion kolejki linowej „Elka”. Pierwsza ze 
zmodernizowanych linii cieszy się ogromnym zainteresowaniem społecznym, co pokazuje zasadność 
kolejnych etapów tej inwestycji. Wszystkie działania związane z odtworzeniem pierwszej linii 
przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym procedur zamówień 
publicznych, co potwierdziły postepowania kontrolne przeprowadzone przez instytucje nadzoru inwestycji 
prowadzonych przy wsparciu funduszy unijnych. Natomiast plan rozwoju Śląskiego Wesołego Miasteczka w 
oparciu o współpracę z partnerem biznesowym zakładany był już w Programie Modernizacji WPKiW z 
2006 roku. Działania prowadzone od tego czasu zmierzały do tego rodzaju funkcjonowania, co udało 
zrealizować się w roku 2015 podejmując współpracę ze słowackim inwestorem, spółką Tatra Mountain 
Resorts. Postępowanie prowadzące do podpisania umowy z tym partnerem prowadzone było ze szczególną 
dbałością o dobro spółki, a w szczególności integralność terenu Parku Śląskiego, która jest wartością 
nadrzędną. Mając na uwadze możliwości rozwoju lunaparku, ale też dobrą pozycję w negocjacjach, 
zaproponowano 122 zapisy, które precyzyjnie określają sankcje związane z naruszeniem warunków umowy 
i zostały one do umowy wprowadzone. Efekty współpracy z partnerem biznesowym są widoczne już po 
pierwszym roku jego działań. Wesołe Miasteczko przechodzi proces modernizacji na europejskim poziomie, 
który ma zakończyć się w ciągu najbliższych trzech lat. Pozyskiwanie inwestora dla Śląskiego Wesołego 
Miasteczka było celem strategicznym, ale spółka nie mogła w związku z tym poniechać innych działań, by 
poprawić jakość usług w lunaparku. Dlatego podejmowano szereg działań zwiększających atrakcyjność 
Śląskiego Wesołego Miasteczka. Wśród nich pozyskanie nowych atrakcji w ramach możliwości 
finansowych WPKiW S.A. Zakup urządzeń z Danii istotnie wpłynął na zwiększenie wartości wyceny ZCP, 
którą przejęła spółka obecnie zarządzająca lunaparkiem, a co za tym idzie dał WPKiW S.A. możliwość 
wynegocjowania lepszych warunków współpracy ze słowackim inwestorem. Podsumowując można 
stwierdzić, że w obecnym stanie WPKiW S.A. jest przygotowany do dalszego prowadzenia działań 
zapisanych w statucie i w warstwie organizacyjnej przygotowana do szybkiego i efektywnego działania.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny sprawy należy uznać skargę za bezzasadną.
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