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Protokół z posiedzenia  

Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej  

w dniu 23 listopada 2016 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Informacja na temat liczby uchodźców w województwie śląskim oraz udzielonej 

im pomocy.  

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 

(druk V/484). 

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/485). 

5. Omówienie propozycji do Planu pracy Komisji na 2017 rok.  

6. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała zebranych, przedstawiła 

porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie  

(ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 2.  

Informacja na temat liczby uchodźców w województwie śląskim oraz udzielonej im 

pomocy. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, oddała głos panu Grzegorzowi Grzybowi ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Pan Grzegorz Grzyb, inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiedział, że jest pracownikiem Oddziału ds. 

środowiskowej pomocy społecznej, zajmuje się akceptacją indywidualnych programów 
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integracji. Zgodnie z wolą Członków Komisji, zawężył swoją wypowiedź do objaśnienia 

danych statystycznych ujętych w prezentacji, z którą Komisja zapoznała się na 

posiedzeniu 12 października br. 

Tabela dotycząca liczby uchodźców w województwie śląskim oraz udzielonej im pomocy 

w ujęciu statystycznym stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Program pomocy rodzinie uchodźcy trwa 12 miesięcy. Istnieje dysproporcja pomiędzy 

rokiem 2014 (2 rodziny i kwota ok. 17 tysięcy zł) oraz rokiem 2015 (większa liczba 

osób, a kwota niewiele większa). Wynika to z konstrukcji tabeli. Gdyby pomoc była 

jednorazowa, tzn. pojawia się rodzina uchodźców i zostaje objęta programem oraz 

otrzymuje całość pomocy w jednym miesiącu, to dane byłyby przejrzyste. Ale pomoc jest 

przyznawana na 12 miesięcy, jeśli rozpocznie się w danym roku, to fizycznie kończy się 

w roku następnym. W tabeli liczba rodzin objętych pomocą jest pokazana w stosunku 

rocznym – w danym roku zaakceptowano dla rodziny indywidualny program integracji. 

Kwota świadczeń ujęta jest rocznie, ale zawiera także środki wydane na programy 

zaakceptowane rok wcześniej. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała, od czego zależy wielkość świadczenia. 

Pan Grzegorz Grzyb, inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyjaśnił, że wielkość świadczenia zależy od 

struktury rodziny. W przypadku rodziny jednoosobowej, „samotnego” gospodarstwa 

domowego, od października 2015 roku wysokość świadczenia wynosi 1335 złotych. 

Rodzina dwuosobowa otrzymuje 70% tej kwoty na członka rodziny, trzyosobowa – 

60%, a czteroosobowa i więcej – do 50% na członka rodziny. Takie kwoty utrzymują się 

przez pierwsze 6 miesięcy trwania programu. Przez kolejne 6 miesięcy jest to 90% kwot 

z pierwszego półrocza. Po upływie 12 miesięcy cudzoziemiec – uchodźca lub osoba 

o innym statusie musi odnaleźć się w polskich realiach samodzielnie. Jednym 

z elementów indywidualnego programu integracji jest przygotowanie do zawodu, nauka 

języka polskiego. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, są dwie grupy. Cudzoziemcy, którzy 

mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mogą w pełni, bez żadnych ograniczeń, 

korzystać z ustawy o pomocy społecznej. Natomiast cudzoziemcy ze zgodą na pobyt ze 

względów humanitarnych oraz ze zgodą na pobyt tolerowany mogą korzystać z ustawy 

o pomocy społecznej w niepełnym zakresie (tylko pomoc w formie schronienia, posiłku, 
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niezbędnego ubrania i zasiłku celowego). Inne ustawowe formy pomocy społecznej 

(zasiłek stały, okresowy, świadczenia rodzinne) takim osobom nie przysługują. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Lucyna 

Ekkert, zapytała, skąd pochodzą uchodźcy w województwie śląskim. 

Pan Grzegorz Grzyb, inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiedział, że w 2015 roku były to rodziny 

z Palestyny (1), Syrii (2) i Egiptu (1). Jedna z tych rodzin nie jest ujęta w tabeli, ponieważ 

wyjechała z kraju po akceptacji programu, ale przed jego uruchomieniem, więc 

w rzeczywistości pomoc nie została jej udzielona. Inna z rodzin zrezygnowała w połowie 

programu i wyjechała z kraju. W 2016 roku rodziny pochodziły z Iraku (1) i Syrii (2). 

Rodziny syryjskie nie są ujęte w tabeli, ponieważ decyzja o objęciu ich pomocą zapadła 

już po sporządzeniu prezentacji, z której pochodzi zestawienie. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała, czy w przypadku rodzin ujętych w 2015 roku zakończył 

się już okres 12 miesięcy realizacji programu. 

Pan Grzegorz Grzyb, inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, potwierdził, że tak na pewno się stało i dokonano 

ewaluacji. W jednej rodzinie podjęto pracę, ta rodzina zabezpiecza sobie środki 

samodzielnie, a druga rodzina korzysta z pomocy społecznej.  

Należy podkreślić, że każda rodzina objęta programem ma zapewnione ubezpieczenie 

zdrowotne. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, czy w ramach programu opłacane jest 

mieszkanie. 

Pan Grzegorz Grzyb, inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, potwierdził, że środki z indywidualnego programu 

integracji pokrywają koszty pobytu. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, poprosił 

o informację na temat ilości podań o uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej. Minister mówił o 836 tysiącach takich osób. 

Pan Grzegorz Grzyb, inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyjaśnił, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to 

pytanie, ponieważ takie dane posiada Urząd do Spraw Cudzoziemców. Do Urzędu 
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Wojewódzkiego trafiają osoby z już określonym statusem i ubiegają się o pomoc 

w ramach indywidualnych programów integracji. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku dalszych pytań podziękowała gościowi za udział 

w posiedzeniu. 

 

Ad. 3.  

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (druk V/484). 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poprosiła przedstawicieli Wydziału Finansowego o wprowadzenie.  

Kierownik Referatu ds. wieloletniej prognozy finansowej w Wydziale 

Finansowym, pan Sebastian Krajewski, powiedział, że Wieloletnia Prognoza 

Finansowa (WPF) została przyjęta na lata 2017-2030. Wydłużenie tego okresu jest 

podyktowane przede wszystkim korzystniejszym, bardziej realnym rozłożeniem 

obciążeń kredytowych. Nie jest to rekord długości prognozy wśród województw (np. 

świętokrzyskie do 2043 roku). 

Wzór i podstawa prawna opracowania prognozy nie uległa zmianie, prognoza zawiera 

wszystkie dotychczasowe elementy (w tym prognoza długu, wykaz przedsięwzięć 

wieloletnich, objaśnienia przyjętych założeń i wartości).  

Przedsięwzięcia z kręgu zainteresowania Komisji to organizacja spotkania młodzieży 

w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego oraz wsparcie dla sieci Centrów Obsługi 

Inwestora i Eksportera. Pozostałe zadania mają charakter wydatków jednorocznych 

i nie są ujęte w WPF. 

WPF przygotowano w oparciu o dane otrzymane z ministerstw (subwencja ogólna, 

zadania zlecone). Wskaźnik zadłużenia jest dodatni, tj. 0,26% i nie jest to zła granica. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, poprosił o wyjaśnienie dużych zmian w kolejnych latach w odniesieniu do 

dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (247 mln zł na 

2017 rok, 189 mln zł, 148 mln zł, 136 mln zł i tak dalej w kolejnych latach, tj. trend 

spadkowy) oraz w odniesieniu do dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na inwestycje (295 mln zł na rok 2017, potem wzrost do 500 mln zł, 

a od 2021 roku znowu spadek). 
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Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, zaproponował, 

aby Komisja „branżowa” zajmowała się częścią budżetu związaną z działalnością tej 

Komisji, a nie wszystkimi pozycjami budżetu. Ogólna informacja na temat budżetu 

będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, teraz pytania powinny dotyczyć 

ściśle tematyki, którą zajmuje się Komisja. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, podkreślił, że nie jest członkiem Komisji Budżetu. W dochodach, których 

dotyczyło pytanie, znajdują się pozycje związane z obszarami zainteresowania Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poprosiła przedstawicieli Wydziału Finansowego o udzielenie 

odpowiedzi. 

Kierownik Referatu ds. wieloletniej prognozy finansowej w Wydziale 

Finansowym, pan Sebastian Krajewski, wyjaśnił, że wymienione pozycje są związane 

z absorpcją środków unijnych i ujęte w dokumencie zgodnie ze wzorem ministerialnym. 

Spadki i różnice są związane właśnie z absorpcją środków unijnych – większość z nich 

będzie w kolejnych latach wydatkami majątkowymi, a nie bieżącymi. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał o kwotę 3,4 mld zł na cały okres programowania – jaka jej część jest 

przewidziana na 2017 rok i na jakie cele będzie przeznaczona. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Bronisław 

Korfanty, zapytał, czy planowany kredyt w kwocie 246 mln zł jest maksymalnym 

kredytem, jaki mógł być zaplanowany, biorąc pod uwagę wskaźniki. 

Kierownik Referatu ds. wieloletniej prognozy finansowej w Wydziale 

Finansowym, pan Sebastian Krajewski, wyjaśnił, że przy wyliczaniu kredytów bierze 

się pod uwagę warunki rynkowe oferowane przez banki i rozłożenie spłaty na określony 

dłuższy okres. Na pewno byłyby możliwe jeszcze jakieś kredyty, ale trzeba by było to 

wyliczyć. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, dodał, że 

zaplanowany kredyt nie jest maksymalny, bo wtedy wskaźnik wynosiłby „0”. Możemy 

się jeszcze zadłużać, ale nie chcemy. 

Kierownik Referatu planowania i wykonywania budżetu w Wydziale Finansowym, 

pani Joanna Myszor, uzupełniła, że szczegółowe informacje o środkach unijnych 

umieszczone są na stronach 90 i 91 projektu budżetu. Projekt budżetu zawiera także 
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rozbicie na poszczególne projekty (załącznik 4.), ale są to kwoty łączne z wkładem 

własnym województwa. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał, jak absorpcja środków unijnych wygląda na tle innych krajów. 

Kierownik Referatu planowania i wykonywania budżetu w Wydziale Finansowym, 

pani Joanna Myszor, powiedziała, że Wydział Finansowy nie dysponuje takimi danymi, 

być może jakiejś informacji mogłyby udzielić wydziały „funduszowe”. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, dodał, że 

Ministerstwo Rozwoju planuje na każdy rok pewne wskaźniki absorpcji i województwo 

śląskie mieści się w tych ustawowych wskaźnikach. Dane dotyczące poszczególnych 

województw posiada również Ministerstwo. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku dalszych pytań poddała pod głosowanie omawiany 

projekt uchwały  (ZA – 4, PRZECIW – 5, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 4. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu 

Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/485). 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poprosiła przedstawicieli Wydziału Finansowego o wprowadzenie.  

Kierownik Referatu ds. wieloletniej prognozy finansowej w Wydziale 

Finansowym, pan Sebastian Krajewski, powiedział, że budżet jest uszczegółowieniem 

pierwszego roku WPF. Po stronie dochodów budżet na 2017 rok zamyka się kwotą 

1490 mln zł, wydatki to 1653 mln zł, co oznacza, że deficyt wynosi 163 mln zł. Różnica 

pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest „na plus” – wynosi 112 mln zł, 

spełniony jest wskaźnik dotyczący nadwyżki operacyjnej, dochody bieżące są wyższe od 

wydatków bieżących. Rozchody w 2017 roku w kwocie 106,5 mln zł są w całości 

przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych wcześniej. Aby pokryć 

te rozchody oraz deficyt planowane są przychody na 2017 rok w kwocie 269 mln zł. 

Są to środki kredytowe (246 mln zł), spłaty wcześniejszych pożyczek z ZOZ-ów oraz 

wolne środki w kwocie 20 mln zł. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pani Daria Kosmala, 

powiedziała, że jeśli chodzi o współpracę zagraniczną, to zabezpieczono kwotę 
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229 tysięcy złotych, która dotyczy bieżącej współpracy z regionami partnerskimi 

(obsługa delegacji) oraz tłumaczeń dla całego Urzędu. Oprócz tego swój budżet posiada 

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli – 1 403 tysiące złotych. W nowym 

budżecie środkami przeznaczonymi na zagraniczne podróże służbowe będzie 

dysponować Wydział Informatyki i Administracji (planowana kwota 300 tysięcy złotych, 

kwota zmniejszona o 165 tysięcy złotych w porównaniu do 2016 roku). 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał o wydatki na obsługę i udział w krajowych i zagranicznych targach 

inwestycyjnych, misjach i forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach 

o tematyce gospodarczej (wzrost z 880 tysięcy zł w 2016 roku do 1 100 tysięcy zł, na 

jakie konkretnie cele). 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pani Daria Kosmala, 

powiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała, czy w stosunku do roku 2016 wzrastają wydatki na 

obsługę logistyczną inwestorów wizytujących województwo śląskie (40 tysięcy zł 

w 2017 roku). 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pani Daria Kosmala, 

powiedziała, że kwota pozostaje niezmieniona w stosunku do roku 2016. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zadał pytanie dotyczące promocji, ale ustalono, że ta tematyka będzie 

przedmiotem rozważań Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.  

Pan Radny zauważył, że kwota dotycząca Biura Regionalnego Województwa Śląskiego 

w Brukseli nieznacznie się zmniejszyła, zmniejszono także liczbę etatów o jeden etat, 

poprosił o przybliżenie kwestii współfinansowania Domu Polski Południowej. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pani Daria Kosmala, 

powiedziała, że umowa obowiązuje do 2017 roku, województwo małopolskie wpłaca 

73 224 zł na konto Urzędu, następnie środki są przekazywane do Biura. Województwo 

opolskie wpłaca bezpośrednio do Biura 63 234 zł. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała, czy będą podejmowane starania dotyczące zmiany 

siedziby Biura. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pani Daria Kosmala, 

potwierdziła, że dokonywane jest rozpoznanie w tej kwestii wspólnie z województwem 

opolskim i małopolskim, w kierunku zmniejszenia powierzchni i kosztów. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, dodał, że jeśli 

nie uda się osiągnąć lepszej ceny w innej lokalizacji, to siedziba pozostanie w tym 

samym miejscu za te same pieniądze. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Grzegorz 

Gaża, zapytał, czy współfinansowanie pozostanie takie samo. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że 

jest to kwestia otwarta, ale dotyczy dopiero roku 2018. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku dalszych pytań poddała pod głosowanie omawiany 

projekt uchwały  (ZA – 3, PRZECIW – 5, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 5. 

Omówienie propozycji do Planu pracy Komisji na 2017 rok. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zaproponowała jako jeden z punktów zagadnienie wykorzystania 

środków unijnych na tle innych województw w Polsce. Pozostają także do realizacji 

punkty dotyczące wyjazdów zagranicznych (statystyka), współpracy z Polonią 

i Polakami za granicą i pomocą rozwojową. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pani Daria Kosmala, 

zaproponowała przegląd porozumień o współpracy, stan ich realizacji. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, zaproponował, 

aby na pierwszym posiedzeniu w 2017 roku pochylić się nad tematem przyszłości Biura 

Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poprosiła, aby Plan pracy, podobnie jak w 2016 roku, zawierał tylko 

zagadnienia, bez uszczegółowienia czasowego. Można także powrócić do tematu 

Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia i spotkać się z panią 

dyrektor Slavikovą.  

Pani Przewodnicząca poprosiła o przesyłanie ewentualnych kolejnych propozycji drogą 

elektroniczną w terminie do 15 stycznia 2017 roku. 
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Ad. 6. 

Sprawy różne. 

Członkowie Komisji nie zgłosili spraw w tym punkcie. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec wyczerpania porządku obrad zamknęła posiedzenie Komisji 

Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej. 

 

 

 

 

Krystyna Jasińska 
Przewodnicząca 
Komisji Współpracy Zagranicznej  
i Integracji Europejskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła  
Ewa Blondzik  


