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Protokół nr 25 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 13.10.2016 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 - 9) 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/ 470). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zmiana WPF obejmuje zmiany 

limitów wydatków w części na plus, a w części na minus. W większości przypadków 

zwiększenia będą pochodziły ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska lub ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, są też 

wydatki z budżetu, które w tym roku się zmniejsza, a w przyszłym zwiększa. 

W dwóch przedsięwzięciach urealnia się wielkości ponieważ są podstawą 

do przeniesienia ich do nowej WPI. Druga cześć zmian dotyczy załącznika 1 gdzie 

w okresie miedzy sesjami Zarząd Województwa dokonał zmian dochodów 

i wydatków. 

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/470).  

 

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/470). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/471). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – wynikła bezwzględna potrzeba 

zwiększenia wydatków w działach związanych z edukacją (801 i 854). W marcu 

przyszła obniżona część oświatowa subwencji i wtedy trzeba było skorygować pewne 

wydatki. Teraz okazało się, że nie da się tej dziury załatać, więc jest potrzeba 

zwiększenia wydatków o 2,6 mln zł. Źródłem pokrycia tych zwiększonych wydatków 

bieżących będzie przyznanie części regionalnej subwencji w wysokości 1 mln 772 tys. 
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zł (decyzja Ministra Finansów). Jest to wynik zmian ustawy i zmian w rozporządzeniu 

o podziale tzw. „janosikowych” pieniędzy. Województwo Mazowieckie po ośmiu 

miesiącach zapłaciło „janosikowe” i w podziale przypadł nam ten 1 mln 772 tys. zł. 

Zarząd postanowił środki te przeznaczyć właśnie na edukację. Pozostała brakująca 

kwota pochodzi przede wszystkim z działu 600 Transport i komunikacja (810 tys. zł), 

są to środki z nieplanowanych dochodów budżetu (kary zapłacone przez Przewozy 

Regionalne, Koleje Śląskie). Otrzymaliśmy też z budżetu państwa refundacje 

w wysokości ok. 16 tys. zł wydatków poniesionych w ubiegłym roku, w ramach 

programu współpracy transgranicznej. Razem jest to 2,6 mln zł dochodów, które 

przeznaczamy na oświatę. Druga zmiana w budżecie dotyczy przeniesień między 

działami klasyfikacji budżetowej. Przenosimy z Działo 710 Pozostałe usługi do Działu 

010 Rolnictwo kwotę 141 tys. zł na bieżące funkcjonowanie Śląskiego Zarządu 

Melioracji (ogrzewanie, instalacja elektryczna. Następuje też przeniesienie z Działu 

900 Ochrona środowiska do Działu 750 Administracja kwoty 1 mln zł 

na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją 

opłat. Mamy 1,5% odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska i możemy to wydać  

m. in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy kontroli i windykacji. Przyznano 

nam nowe zadanie dotyczące wycinki drzew i tam też trzeba naliczać i windykować 

opłaty.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2016 rok (druk V/471). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/471). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 

oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2016 rok (druk V/472). 

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – w trzech placówkach 

w wyniku intensywnych opadów deszczu zostały zniszczone pomieszczenia 

i odzyskaliśmy środki z ubezpieczeń. Musieliśmy więc zwiększyć środki w dochodach 

o kwotę 23 tys. zł. Natomiast w czwartej placówce otrzymaliśmy środki 

z ubezpieczenia za uszkodzony samochód. Środki te są przeznaczone na remonty 

pomieszczeń i naprawę samochodu. Zmniejszane są też wynagrodzenia bezosobowe 

o kwotę 20 tys. zł, a środki planujemy przeznaczyć na opłaty dot. energii elektrycznej 

i cieplnej.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych 

na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich 

wydatków na 2016 rok (druk V/472). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów 
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gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz 

finansowanych z nich wydatków na 2016 rok (druk V/472). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/21/6/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 

roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem 

dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016 (druk V/467). 

Paweł Rassek Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu – 

w kwietniu przyjęty został Program rozwoju bazy sportowej na 2016 r. finansowany 

ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadaniem samorządu województwa jest 

wskazanie inwestycji, które dostaną dofinansowanie. Zawsze następuje potem 

urealnienie wartości inwestycji w wyniku przetargów i uzyskujemy dodatkowe wolne 

środki, które możemy przekazać na inwestycje znajdujące się na liście rezerwowej. 

Aktualnie mamy wolnych środków w wysokości 477 tys. zł. Proponujemy środki 

przeznaczyć na dofinansowanie miasta Jaworzno, zgodnie z sugestią Ministerstwa, 

które uwzględniło ich koszty z ubiegłego roku. Musimy zatem podnieść im kwotę 

dofinansowania, ponieważ wzrosła kwota całości inwestycji z 1,9 mln zł do 2 mln 

574 tys. zł, a tym samym kwota dofinansowania musi się zwiększyć do 644 tys. zł. 

Jaworzno jest już na liście głównej. Pozostałą kwotę tj. 224 tys. zł proponujemy dla 

miasta Częstochowa i miasta Czeladź (znajdują się na liście rezerwowej). Suma ich 

dofinansowań daje równe 224 tys. zł, a zależy nam, aby jak najwięcej wykorzystać 

i jak najwięcej gmin dostało dofinansowanie. Kolejny raz spotkamy się za miesiąc, 

ponieważ ministerstwo wczoraj dzwoniło, że uwolniły się kolejne środki. Mamy 

nadzieje, że uda się całą listę rezerwową dofinansować.  

Przewodniczący – mamy takie możliwości? 

Paweł Rassek Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu – 

tak. Rozmowa dotyczyła inwestycji, na które można przeznaczyć dodatkowe środki. 

Mamy wysokie kwoty w przypadku Częstochowy, ponieważ tam jest budowa basenu. 

Zależy nam na dofinansowaniu jak największej liczby inwestycji i jak największym 

wykorzystaniu środków, ponieważ jest to wskaźnikiem na przyznanie środków 

na kolejny rok. Gdybyśmy nie wykorzystali środków to automatycznie obniża się nam 

ta kwota.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/6/2016 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy 

sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 

2016 (druk V/467). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały 

Nr V/21/6/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem 

dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016 (druk V/467). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 
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2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków 

PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (druk V/468). 

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – projekt dodaje 

zadanie w Bielsku-Białej, które dotyczyło wymiany 7 dźwigów. Niestety w wyniku 

przetargu okazało się, że tylko 3 dźwigi mogą być zrealizowane w tym roku. 

Natomiast każde zadanie przekraczające rok budżetowy wymaga zgody Sejmiku. 

W przyszłym roku zrealizowane zostaną pozostałe 4 dźwigi.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach 

służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok 

budżetowy (druk V/468). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały 

Nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON 

do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (druk 

V/468). 
 

Przewodniczący – 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) był opiniowany na poprzednim posiedzeniu Komisji. 

Nie zaszły nowe okoliczności, ponieważ ten sam projekt jest proponowany 

do rozpatrzenia na sesji Sejmiku. Nie ma więc potrzeby, aby go powtórnie opiniować, 

ponieważ opinia z poprzedniej Komisji jest aktualna. 

 

Ad. 3  

Przewodniczący – od 15 listopada rozpoczną się prace nad projektem uchwały 

budżetowej na 2017 rok. Przedstawił harmonogram prac Komisji Sejmiku 

Województwa Śląskiego nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok 

 15. 11. br. –  wpływ do Kancelarii Sejmiku projektu uchwały budżetowej wraz 

z częścią opisową; 

 16 – 30. 11. br. – prace w Komisjach nad projektem uchwały budżetowej 

i niezwłoczne przekazanie wniosków do Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów; 

 17. 11. br. – I czytanie projektu budżetu w Komisji Budżetu, Skarbu 

i Finansów; 

 1. 12. br. – posiedzenie Komisji Budżetu Skarbów i Finansów oraz 

Przewodniczących pozostałych Komisji w sprawie zgłaszanych wniosków;  

II czytanie projektu uchwały budżetowej;  

przyjęcie opinii Komisji Budżetu Skarbu i Finansów; 

 14. 12. br. – złożenie ewentualnej autopoprawki do projektu uchwały 
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budżetowej przez Zarząd Województwa; 

 19. 12. br. – Sesja budżetowa. 

Jeżeli nie ma uwag to proszę o zabezpieczenie czasu na posiedzenia Komisji (uwag 

nie było). Mamy do przyjęcia następujące protokoły z posiedzeń Komisji: Protokół nr 

20 z dnia 14.04.2016 r., Protokół nr 21 z dnia 12.05.2016 r., Protokół nr 22 z dnia 

23.06.2016 r., Protokół nr 23 z dnia 25.08.2016 r., Protokół nr 24 z dnia 15.09.2016 r. 

Podda pod głosowanie przyjęcie każdego z protokołów. Jeżeli nie ma uwag to podda 

pod głosowanie przyjęcie ww. protokołów.  

 

Komisja w głosowaniu: za – 9 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 przyjęła Protokół 

nr 20 z dnia 14.04.2016 r., Protokół nr 21 z dnia 12.05.2016 r., Protokół nr 22 

z dnia 23.06.2016 r., Protokół nr 23 z dnia 25.08.2016 r., Protokół nr 24 z dnia 

15.09.2016 r. 
 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


