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Protokół nr 26 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 17.11.2016 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 i przyjęcie porządku. 

2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.  

3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2017-2030.  

4. Prezentacja projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok. 

5. Sprawy różne. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący – przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 

Komisja jednogłośnie (za - 12) 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/ 481). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – projekt uchwały dotyczy 

przedostatnich zmian w WPF przed końcem roku. Zmieniane są limity wydatków 

i limity zobowiązań. Dotyczy to m. in. regulacji cieku Stoła gdzie należy zwiększyć 

środki o 200 tys. zł z naszego budżetu na dokończenie tego zadania. Jest propozycja 

przesunięcia 1 mln zł w tym roku na uregulowanie gospodarki wodnej w Parku 

Śląskim. Miało to być przekazane do spółki Stadion Śląski w ramach zadania  

pn. Inwestycje towarzyszące niezbędne do funkcjonowania Stadionu. Jest ekspertyza, 

że można przekazać WPKiW środki na taką inwestycję w postaci objęcia akcji, więc 

1 mln zł przenosi się do innego działu na objęcie akcji. WPKiW będzie sam realizował 

to zadanie. Następnie jest zmiana w „Reptach” polegająca na tym, że w tym roku 

zdejmujemy 1,6 mln zł i przenosimy na 2019 rok z uwagi na wydłużenie okresu 

realizacji zadania. Gdybyśmy teraz tego nie zrobili nie byłoby możliwe podpisanie 

z Wojewodą aneksu do umowy. Zwiększa się też limit upoważnień dla Zarządu 

Województwa w tym roku w związku z koniecznością zawarcia umów wieloletnich 

np. aktualizacja umowy dzierżawy z WPKiW, umowy wieloletniej realizowanej przez 

Planetarium. Uwzględnione są też zmiany wprowadzone decyzjami Zarządu 

Województwa.  

Radny Piotr Czarnynoga – str. 47 materiałów w pkt. 2 zmieniono limity zobowiązań 

z 27 mln zł na 40 mln zł. Zwiększono dzierżawę ZOO oraz opłaty Planetarium 

na rzecz WPKiW. Jest to pomoc dla WPKiW i nie jest to właściwe rozwiązanie.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – utworzenie ZOO polegało 

głównie na tym, że utworzono zadanie do realizacji, natomiast majątek będący dalej 
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częścią Parku jest dzierżawiony. Park Śląski zwrócił się z wnioskiem o podpisanie 

aneksu do umowy dzierżawy i zwiększenie wynosi 2 mln zł (na 7 lat). Nikt nie uznał 

tego za niedozwoloną pomoc publiczną. Może to wyglądać na pomoc dla Parku, ale 

inaczej trzeba by było go zamknąć. Wyjaśniła się sprawa objęcia akcji i stąd ten  

1 mln zł na gospodarkę wodną będzie przekazany. Planetarium ma inną umowę  

na 160 tys. zł, ale nie związana z czynszem dla Parku.  

Radny Piotr Czarnynoga – czyli Park będzie zyskiwał więcej środków od nas, 

zapewne pracownicy ZOO się ucieszą. W przypadku Planetarium jest mowa 

o wynajmie pomieszczeń. Czyli zwiększą się kwoty, które będzie Planetarium płaciło 

zapewne Parkowi?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – udzielimy pisemnej odpowiedzi 

na to pytanie przed sesją Sejmiku. Natomiast na pewno nie dotyczy to czynszu dla 

Parku.  

Radny Piotr Czarnynoga – do tej pory ZOO płaciło ok 2,5 mln zł, a teraz kwota 

ta będzie zwiększona do 4 mln zł. Jest to dramatyczny wzrost, szczególnie, że ZOO 

ma swoje własne problemy.  

Przewodniczący – będzie trzeba to ZOO zrekompensować. 

Radny Piotr Czarnynoga – czyli jest to jednak ukryta forma pomocy dla Parku.  

Radny Jan Kawulok – wzrost czynszu o 100% jest wątpliwy. W przypadku Rept 

zmniejsza się limit o 1,6 mln zł i zwiększa w roku 2019. Natomiast w uzasadnieniu 

mowa o kwocie 2 mln 556 tys. zł. 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – jest taki zapis bo 900 tys. zł 

pochodzi od Wojewody (przekazywane w latach 2017-2018). Nasze środki to 1,6 mln 

zł.  

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – musimy 

o jeden rok przesunąć realizację zadania ponieważ jedna z firm zaskarżyła przetarg 

i sprawa trafiła do krajowej izby. Dopóki nie ma rozstrzygnięcia nie możemy podpisać 

umów.  

Bożena Siedlecka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – 

przekładamy tylko nasze środki budżetu województwa, a ta kwota z budżetu państwa 

wymagała wniosku Zarządu Województwa do budżetu państwa o uwzględnieniu tych 

zmian. Dopiero po akceptacji i podpisaniu aneksu do umowy zwiększy się kwotę 

dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa. Czekamy na decyzję, bo może nie być 

zgody. Budżet państwa tylko w wyjątkowych wypadkach daje taką zgodę. Dodatkowo 

przeważnie jest to 30% dofinansowania, a my staramy się o całość.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/ 481).  

 

Komisja w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/ 481). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/482). 
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Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – pierwsza zmiana dotyczy 

zwiększenia dochodów i wydatków o 26 tys. zł na obsługę Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy na nagrody 

jubileuszowe dla pracowników obsługujących zadanie (19 tys. zł) oraz 7 tys. zł 

na projekt Europa nasz wspólny dom. Kolejna zmiana dotyczy sygnalizowanej 

wcześniej sprawy zwrotu części oświatowej subwencji za 2011 r wynikającego 

z innego sposobu przeliczania pobytu dzieci w szkołach specjalnych. W naszym 

przypadku jest to kwota 5 mln 306 tys. zł. Decyzje były ciągle przekładane, a kolejny 

termin decyzji zwrotu tych środków przypada na 1-2 grudnia br. Biorąc pod uwagę, że 

sesja Sejmiku jest 21 listopada, a następna jest 19 grudnia, to w przypadku otrzymania 

decyzji z 3 lub 7 dniowym terminem zwrotu nie byłoby sesji Sejmiku pozwalającej 

na zwrot. W związku z tym, z niepodzielonego wyniku za 2015 rok Zarząd 

Województwa proponuje zwiększyć plan wydatków w części dotyczącej rozliczenia 

subwencji. W przypadku kolejnego przesunięcia terminu decyzji, środków nie 

wydamy i wejdą w wynik finansowy. W przypadku przyjścia decyzji i niedotrzymania 

terminu zwrotu musielibyśmy płacić odsetki. Trzecia grupa zmian to przesunięcia 

między działami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków własnych budżetu. 

Proponuje się przesunąć 1 mln zł z administracji do Działu 801 i 852 z uwagi na brak 

środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. Subwencja na przyszły 

rok jest znowu zmniejszona więc partycypacja budżetu województwa na oświatę 

z konieczności musi być zwiększona z oszczędności w administracji. Następnie 

dostosowuje się plan w ramach wsparcia szkolnictwa zawodowego (43 tys. zł). 

Przenosi się z Działu 926 do Działu 710 środki na realizację Stadionu Śląskiego  

(10 mln 500 tys. zł) oraz 1 mln zł na objęcie akcji WPKiW na rozpoczęcie prac nad 

modernizacją gospodarki wodnej. 

Radny Jan Kawulok – odnośnie subwencji oświatowej ta kontrola obejmowała 

placówki, czy Urząd? 

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – kontrola obejmowała nasze 

placówki i dotyczyła prawidłowości naliczania w ramach systemu informacji 

oświatowej. Kontrola dotyczyła wszystkich organów prowadzących młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze i szkoły przyszpitalne. Jesteśmy największym organem 

prowadzącym dla tego typu szkół. Okazało się, że wówczas obowiązująca instrukcja 

była niedoskonała i interpretowana była inaczej niż miała być, co okazało się podczas 

kontroli. Sprawa toczy się już bardzo długo ponieważ jest już czwarte przesuniecie 

terminu zwrotu subwencji. Uczestniczyła w kilku spotkaniach z Minister Edukacji, 

na których tłumaczyliśmy problem. Decyzje w tym zakresie podejmuje Minister 

Finansów. Wszystkie te środki zostały wykorzystane przez nasze placówki. Mamy 

cztery Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a młodzież trafia tam decyzją sądu 

rodzinnego i są do tych ośrodków przywożeni przez policję. Dane do systemu 

informacji podajemy na dzień ostatniego września. Notorycznie zdarza się 

niedowiezienie młodzieży do końca września. W placówce są już wszystkie 

dokumenty, a fizycznie ich nie ma. Dyrektorzy policzyli zgodnie z dokumentacją, a 

zakwestionowano ich nieobecność fizyczną. Gdyby nie podali, to byłby inny problem, 

ponieważ wtedy my musielibyśmy przekazać środki na ich utrzymanie.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – musimy być przygotowani, gdy 

przyjdzie decyzja. Jeśli nie będzie decyzji to środki wejdą do wyniku. 
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Radny Piotr Czarnynoga – czy w tej sprawie wszczęte zostały jakieś postepowania 

dyscypliny finansów publicznych?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie i nie ma też odsetek, 

ponieważ zmiana sposobów liczenia nie została właściwie przekazana. Nie było też 

celowości działania.  

Radny Piotr Czarnynoga – kiedy była kontrola? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – dwa lata temu. Decyzje się 

ciągną. Czeka nas jeszcze podobna kwota za 2012 rok, też bez odsetek i bez 

dyscypliny, bo nie było to celowe działanie.  

Radny Jacek Świerkocki – Pani Dyrektor podała jedną z przyczyn, jakie były inne? 

Jaki był ich udział w całej kwocie? 

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – cały temat dotyczy liczenia 

uczniów. W szkołach przyszpitalnych sprawa miała podobny charakter. Dzieci 

i młodzież przyjeżdżają na określony czas np. dwóch tygodni, trzech miesięcy i na ten 

czas stają się naszymi uczniami. Trzeba było przyjąć jakąś zasadę naliczania. Dziecko 

będące uczniem szkoły w Katowicach, na które szkoła otrzymuje środki, trafia na trzy 

miesiące do naszej szkoły i my wtedy staramy się o środki. Aktualnie jest to olbrzymia 

praca naszych dyrektorów, którzy liczą dzienne i średnie miesięczne informacje. 

W 2015 roku nie popełniliśmy żadnego błędu. Dyrektorzy szkół przyszpitalnych 

naliczali ilość miejsc, na którą są przygotowani. Nie jesteśmy wstanie przewidzieć ile 

dzieci w określonym czasie przyjedzie na leczenie i będzie uczniami naszych szkół. 

Teraz jest to uporządkowane, ale wymaga olbrzymiego wysiłku dyrektorów. 

Zwracaliśmy się do ministerstwa z wyjaśnieniami i prośbą o umorzenie. 

Przygotowywany jest nowy system informacji oświatowej i tam sprawa 

wychowanków jest uwzględniona. Skierowany już jest wychowankiem. Natomiast 

sprawa uczniów w szkołach przyszpitalnych nie jest jeszcze wyjaśniona.  

Radny Jacek Świerkocki – czy ta ostateczna decyzja to będzie koniec?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – ta decyzja jest za 2011 rok, a jest 

jeszcze sprawa roku 2012 w którym jest podobna kwota. Nie ma jednak jeszcze 

wyliczenia i decyzji.  

Radny Jacek Świerkocki – czy istnieje możliwość odwołania, skoro decyzja ma być 

ostateczna.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – musimy zapłacić, ale możemy 

się odwoływać. Jeżeli nie zapłacimy i przegramy odwołanie to wtedy musielibyśmy 

zapłacić odsetki.  

Radny Jacek Świerkocki – czego dotyczy 1 mln zł na bieżące funkcjonowanie?  

Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki – nie, to dotyczy mediów.  

Radna Małgorzata Zarychta-Surówka – podwyższenie kapitału w spółce Stadion 

Śląski, to podwyższenie gotówkowe, czy aportowe?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – gotówkowe na prowadzenie 

inwestycji.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2016 rok (druk V/482) 



5 
 

Komisja w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/482). 

 

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/478a). 

Paweł Rassek Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu – 

w wyniku oszczędności Zarząd proponuje wprowadzić 4 inwestycje z listy 

rezerwowej. Ministerstwo poinformowało nas, że zmiany mogą się odbywać tylko 

w listopadzie ponieważ w listopadzie odbędzie się ostatnia komisja oceniająca 

wnioski. Pojawiły się też dodatkowe środki (622 tys. zł). Zarząd proponuje środki 

te przeznaczyć na inwestycje w Sosnowcu i Rudzie Śląskiej. W tym roku 

nie dofinansowalibyśmy tylko inwestycji w Chorzowie (215 tys. zł) i basenu 

w Częstochowie (1,7 mln zł). Autopoprawka wynika z chęci wykorzystania jak 

największych środków.  

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/478a). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 11, 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/478a). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/25/16/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. 

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/479). 

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – w wyniku 

przetargów pojawiły się oszczędności, a wnioskodawcy wnioskowali pierwotnie 

o wyższe kwoty i w miarę możliwości podwyższyliśmy dofinansowanie. 

Porządkujemy też harmonogramy.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 

nr V/25/16/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. 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/479). 
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Komisja w głosowaniu: za – 10, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku 

Województwa Śląskiego nr V/25/16/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. 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/479). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zwrotów 

kosztów podróży służbowych Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego (druk 

V/475).  

Radny Jan Kawulok – jak często radni korzystają z tego typu zwrotów?  

Grzegorz Wolnik Przewodniczący Sejmiku – przede wszystkim chodzi o podróże 

Przewodniczącego Sejmiku. Inne przypadki są proste, wiadomo co i kto komu 

podpisuje. Przepis jest jednoznaczny radnym podpisuje Przewodniczący Sejmiku, 

w przypadku Przewodniczącego robią to Wiceprzewodniczący, czyli teoretycznie 

osoby podległe. Przepisy wymagają, aby osoby mające upoważnienie do podpisania 

delegacji Przewodniczącego Sejmiku były upoważnione uchwałą Sejmiku 

wymieniającą je z imienia i nazwiska. Najczęściej w Katowicach bywa Pan Stanisław 

Gmitruk Wiceprzewodniczący Sejmiku i Pani Sylwia Cieślar Wiceprzewodnicząca 

Sejmiku. Wpisaliśmy więc te osoby do uchwały. Przepisy stanowią, że nie może być 

podany ogólnie Wiceprzewodniczący, ale ma być wskazany imiennie.  

Przewodniczący – przez ostatnie 15 lat nikomu to nie przeszkadzało.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – ale jak przyjdzie kontrola RIO 

to zada pytanie na jakiej podstawie z punktu widzenia formalno-rachunkowego została 

delegacja wypłacona i rozliczona. Tylko radni mogą podjąć decyzję o tym 

upoważnieniu.  

Radny Jan Kawulok – ta uchwała reguluje dwie sprawy: kto podpisuje 

Przewodniczącemu Sejmiku, ale też ustala stawkę dla radnego. Jak często radni 

i w jakich okolicznościach mogą korzystać z samochodu prywatnego w celach 

służbowych? Jak często się to zdarza?  

Grzegorz Wolnik Przewodniczący Sejmiku – w ciągu dwóch ostatnich lat kiedy 

pełni funkcję Przewodniczącego Sejmiku była chyba jedna taka sytuacja. 

Delegowałem jednego z radnych ponieważ nie mógł w czymś istotnym uczestniczyć 

osobiście. Nie robimy tego w sytuacjach miejscowych przejazdów.  

Radny Piotr Czarnynoga – po co to właściwie robimy skoro prawie nie jeździmy, a 

tą uchwałą sprawiamy wrażenie, że jeździmy.  

Grzegorz Wolnik Przewodniczący Sejmiku – jest to sprawa mniej istotna i robiona 

przy okazji uregulowania sprawy delegacji Przewodniczącego Sejmiku.  

Radny Zbigniew Przedpełski – czemu wskazano pojemność silnika?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – tak wynika z rozporządzenia.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Sejmiku 

Województwa Śląskiego (druk V/475).  
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Komisja w głosowaniu: za – 11, przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zwrotów kosztów podróży 

służbowych Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego (druk V/475). 
 

Przewodniczący – w porządku sesji Sejmiku jest projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 

roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia 

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (V/477). Projektem tym 

zajmie się Komisja Edukacji, Nauki i Kultury. Jeżeli któryś z członków Komisji chce, 

aby zajęła się tym projektem nasza Komisja to będziemy go opiniować (nie było 

takich zgłoszeń). Kolejny projekt uchwały w porządku sesji Sejmiku dotyczy przyjęcia 

Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (V/476). Nie jest to tematyka 

wiodąca dla naszej Komisji.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej. Na obu tych 

Komisjach był omawiany ten projekt uchwały. Pojawiła się kwestia dodatkowej 

redakcji tekstu. Jako członek Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego miała wkład 

w powstanie tego dokumentu. Poprawki tekstu są stylistyczne i redakcyjne, czyli nie 

zmieniające istoty sprawy. Radni na sesji otrzymają poprawiony dokument. 

Innowacyjność tego programu polega na tym, że po raz pierwszy program narzuca 

pewne zadania do realizacji na rok kolejny. Czyli określa pewne priorytety 

w programie, które powinny być w wysokości 30% budżetu przeznaczonego 

na współpracę z organizacjami pozarządowymi zrealizowane. W programie mamy trzy 

takie zagadnienia: polityka senioralna, polityka antysmogowa i rozwój relacji 

społecznych. Wprowadzono też standaryzację procedur w obrębie Urzędu 

Marszałkowskiego.  

Radny Jan Kawulok – w uchwale pojawia się zdanie, że nie mniej niż kwota 8 mln zł 

i to mogłoby uzasadnić czemu projekt ten powinien trafić na Komisję. Jest to jedyny 

dokument planistyczny obligujący do kwoty.  

Przewodniczący – projekt był zadekretowany na wszystkie Komisje, ale wydaje się, 

że nie ma potrzeby opiniowania przez naszą Komisję.  

 

Ad. 3 i 4 

Radny Piotr Czarnynoga – dopiero teraz otrzymaliśmy materiały i dyskusja nie ma 

sensu. Radni muszą mieć czas na zapoznanie się z projektem budżetu.  

Przewodniczący – dzisiaj jest wprowadzenie do projektu budżetu, przedstawienie 

założeń. Chodzi o zainaugurowanie prac nad budżetem i nasza Komisja jest do tego 

właściwa.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – wprowadzenie do projektu budżetu jest potrzebne, 

bo rozpoczynamy prace w komisjach. Chce mieć wiedzę ogólną alby na posiedzeniu 

Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego przeanalizować tą część 
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budżetu, którą zajmuje się ta Komisja. Podobnie w przypadku Komisji Edukacji, 

Nauki i Kultury.  

Radny Jan Kawulok – jaki jest harmonogram pracy nad budżetem? Czy to pierwsze 

posiedzenie naszej Komisji, a kolejne posiedzenie będzie ostatnie?  

Przewodniczący – na drugim posiedzeniu Komisji będzie opiniowanie projektu 

budżetu.  

Radny Piotr Czarnynoga – na pierwszym posiedzeniu Komisji jest możliwość 

zgłaszania wniosków do budżetu. W tym przypadku odbieramy radnym jedną 

możliwość zgłaszania wniosków. Jest to zmiana w stosunku do lat poprzednich.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – procedura budżetowa od kilku 

lat jest taka sama. Pierwsze posiedzenie dotyczyło przedstawienia założeń budżetu, 

jego równoważenia itp. Następnie były posiedzenia komisji merytorycznych i jako 

ostatnie posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów. Jednak od paru lat radni 

otrzymywali materiały wcześniej. Ministerstwo Finansów z parodniowym 

opóźnieniem przysłało informacje dotyczące podstawowych wielkości subwencji, 

dochodów itp. W związku z tym Wojewoda również z opóźnieniem przekazał 

informacje o dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Bez tych 

informacji nie można przygotować projektu budżetu. Zarząd Województwa 

przyjmował w latach poprzednich projekt budżetu ok. 10 listopada. Ułożenie według 

wszystkich reguł ustawy o finansach publicznych Wieloletniej Prognozy Finansowej 

nie jest proste i szybkie. Celem dotrzymania ustawowego terminu od rana 15 listopada 

toczyły się intensywne prace. W chwili ustalania z Panem Michałem Czarskim 

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów harmonogramu prac nad 

projektem budżetu nie wiedzieliśmy o tych opóźnieniach. Dodatkowo otrzymaliśmy 

subwencję oświatową o 1,5 mln zł mniejszą. Czyli w przyszłym roku dokładamy 

do edukacji 25 mln zł. Jeżeli trzeba dać środki na edukację, to trzeba znaleźć brakujące 

środki. Ustawowy termin został dotrzymany. Nie ma wprawdzie naruszenia 

dyscypliny za dostarczenie projektu budżetu np. 16 listopada, ale byłby to wstyd dla 

Zarządu Województwa i Skarbnika. Wszystko to sprawiło, że projekt budżetu radni 

otrzymali 15 listopada (mailowo), a dzisiaj 17 listopada w wersji papierowej. 

Przygotowana jest do przedstawienia ogólnych wielkości budżetowych, a praca 

merytoryczna jest na komisjach.  

Radny Jan Kawulok – chcemy pracować na materiałach, które zdążyliśmy 

przeczytać. Rozumie, że mogły być obiektywne trudności, ale w takim razie powinna 

być informacja kiedy ostatnie pismo wpłynęło. Mamy materiały pisemne i na stronie 3 

WPF są tabelki wydrukowane nieczytelnie.  

Grzegorz Wolnik Przewodniczący Sejmiku – osoby powielające materiał nie 

przemyślały jego formy. Natomiast w wersji elektronicznej radni mogą powiększyć 

tabele. Jest to techniczna bezmyślność, a nie świadoma polityka Zarządu 

Województwa.  

Przewodniczący – będzie trzeba jeszcze raz wydrukować tabele.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – zgodziła się, że nie było możliwości przeczytania 

materiałów w domu. Jednak harmonogram prac nad budżetem był już znany jakiś czas 

temu. W harmonogramie jest zapis, że projekt budżetu będzie dostarczony 

15 listopada, a pierwsze czytanie będzie 17 listopada. Biorąc pod uwagę te daty nie 
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zwoływała swojej komisji i wyznaczyła inny termin. Mogliśmy wcześniej 

zasygnalizować, że nas ten termin nie satysfakcjonuje.  

Przewodniczący – harmonogram prac Komisji był przedstawiany na poprzednim 

posiedzeniu.  

Radny Piotr Czarnynoga – nie był obecny na tym posiedzeniu.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nowa Wieloletnie Prognoza 

Finansowa rozpoczyna się od 2017 roku i kończy w 2030 roku. Głównym powodem 

wydłużenia WPF jest możliwość rozłożenia w dłuższym okresie czasu spłaty 

zaciąganych wcześniej i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów. Kontynuacja 

wielu przedsięwzięć wymaga zaciągnięcia w przyszłym roku kredytów. Najbardziej 

istotną sprawą jest spełnianie przez WPF wymogu z art. 243. Czyli czy nie narusza 

maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia. Program z rozporządzenia 

Ministra Finansów zawiera w sobie formułę spełnia/nie spełnia. Na stronie 24 jest 

to omówione. Rozważana była przez Zarząd Województwa konsolidacja kredytów, 

która w wielu jednostkach samorządu się udaje, bo sumując kredyty i zaciągając  

je w jednym miejscu można uzyskać lepszą cenę. Niestety obawiamy się, że może być 

z tym problem, bo najdroższy kredyt jaki mamy ma oprocentowanie 2,13%. Jest więc 

obawa, że przy konsolidacji możemy stracić niskie oprocentowanie. Tabela na stronie 

26 pokazuje na co były zaciągane kredyty. Na rok 2017 różnica między wskaźnikiem 

indywidualnym dopuszczalnym, a faktycznym wynosi 0,26. W roku 2016 przy 

uchwalaniu budżetu ten wskaźnik wynosił 0,16. Mając w WPF elementy wzrostu 

dochodów na podstawie planów Ministerstwa Finansów wydaje się, że WPF jest 

realny. Rozwiniecie WPF z 2017 roku stanowi projekt budżetu Województwa 

Śląskiego na rok 2017. WPF spełnia wymogi ustawowe. Planowane przychody 

i rozchody związane są z wydatkami majątkowymi. Nie udało się uniknąć propozycji 

zaciągnięcia kredytu na spłatę kolejnych rat kredytu (106 mln zł).  

Przewodniczący – przejdźmy od razu do omówienia projektu budżetu Województwa 

Śląskiego na 2017 rok.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – projekt budżetu na 2017 rok 

stanowi rozwinięcie WPF na 2017 rok. Zachowana jest równowaga budżetowa ogólna, 

czyli dochody i przychody równają się wydatkom i rozchodom. Jest też zachowana 

równowaga wewnętrzna czyli wydatki bieżące nie są większe od dochodów bieżących. 

Deficyt budżetu wynosi 163 mln zł, w tym roku było 172 mln zł. Przychody oprócz 

kredytów na zadania inwestycyjne obejmują też niewielką kwotę z wyniku za 2016 

rok. Na postawienie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka jest 1,5 mln zł, środki 

były na ten cel zabezpieczone i decyzją Sejmiku przeniesiono je na rok przyszły jako 

przychody. Kwota 19 mln zł wynika z oszczędności na zakupie pociągów w tym roku. 

W przychodach jest jeszcze przewidziana spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi 

Kolejowemu w Ligocie. Zgodnie z harmonogramem był okres karencji spłaty, a teraz 

musi być wpisana, inaczej RIO zgłosiłoby zastrzeżenia. Subwencja oświatowa została 

zmniejszona i o 5,5 mln zł zwiększa się wkład naszego budżetu do oświaty. 

Dodatkowo jest jeszcze sprawa kolejnego częściowego zwrotu subwencji. Nie ma 

jeszcze decyzji w tym zakresie. Na stronie 127 jest materiał informacyjno-

porównawczy od roku 2012, można zobaczyć jak kształtowały się dochody, 

przychody, wydatki i rozchody. Na Dział 600 od lat jest najwięcej środków, następnie 

jest administracja (Dział 750), ale jest tu duża część środków z UE. W dziale tym jest 
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Śląskie Centrum Informacyjne, Biuro w Brukseli, promocja, sam Urząd 

Marszałkowski, Sejmik. Następna w kolejności jest kultura i wydatki społeczne. 

Pojawił się nowy dział 855 w którym są świadczenia na ośrodki adopcyjne i program 

500+. Na obsługę długu jest trochę mniej zaplanowane. Wskaźniki tu się zmienią 

w marcu kiedy będzie wiadomo jakie kredyty ostatecznie były zaciągnięte. Nie będzie 

zaciągnięte na pewno 1,6 mln zł dla Rept. Korekta wraz z wynikiem będzie na sesji 

w marcu. Na stronie 135 znajdują się zadania nieprzyjęte do projektu budżetu  

(356 mln zł). Znajduje się tu sporo wydatków bieżących, które zakłóciłyby 

równowagę wewnętrzną budżetu. Można byłoby pokryć to jedynie wynikiem 

finansowym, ale jest on dzisiaj trudny do przewidzenia. Nie zostały sprzedane spółki 

zdrowotne, a decyzja Wojewody jest przez nas zaskarżona, ale to potrwa. Trudno więc 

powiedzieć jaki będzie wynik.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – Dział 750 Administracja publiczna, skąd bierze się 

tak szerokie spektrum zadań w tym dziale?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – w opisie są poszczególne 

rozdziały i jest ich tu dużo.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – jeżeli chodzi o zadania, które nie znalazły się 

w budżecie, to w Dziale 600 na bieżące utrzymanie dróg mamy 20 mln zł, a 

na remonty roczne i wieloletnie 65 mln zł. Czyli razem brakuje ok 85 mln zł.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – gdyby była pełna inwentaryzacja 

potrzeb, to kwota byłaby większa. Zdaniem Wydziału Komunikacji i Transportu oraz 

Śląskiego Zarządu Dróg, aby wyremontować drogi brakuje 85 mln zł. Gdyby te środki 

były, to stan dróg byłby lepszy. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w pierwszej 

wersji zgłosił zapotrzebowanie na ok. 320 mln zł (inwestycje i zakup sprzętu) 

i po przeglądzie zostało to zmniejszone do 101 mln zł. Część zadań jest nowych. 

Placówki, które występowały o zwiększenie środków na wynagrodzenia z uwagi 

na najniższe wynagrodzenia zostały ujęte w budżecie. Patrząc na wyniki za 9 miesięcy 

to dość dobre jest wykonanie dochodów z CIT i PIT. PIT będzie prawdopodobnie 

wykonany w ponad 100% planu, a CIT możliwe, że na poziomie 100%.  

Radny Andrzej Gościniak – dochody z CIT i PIT na 2017 rok zostały zaplanowane 

na poziomie przewidywanego wykonania w tym roku?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – tak, ale powiększone o 1%. Taką 

zasadę przyjęliśmy i jak na razie się sprawdza.  

Radny Andrzej Gościniak – od 1 stycznia wchodzi nowa stawka godzinowa. Czy jest 

to u nas problem? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – stawka godzinowa u nas raczej 

nie ma znaczenia, bo nie mamy dużo umów zlecenia. Wczoraj był artykuł o skutkach 

stawki godzinowej w szpitalach np. w związku z cateringiem.  

Radny Andrzej Gościniak – właśnie to miał na myśli, bo to może spowodować 

podwyżki w innych miejscach.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – są to osoby prawne i nie 

możemy im dać środków. Może to wpłynąć na koszty ofert w przetargach. Nie da się 

jednak tego wyszacować i przewidzieć.  

Radny Andrzej Gościniak – zadał to pytanie abyśmy mieli świadomość, że w trakcie 

roku ten element pośrednio się pojawi poprzez umowy z kontrahentami lub w naszych 

jednostkach organizacyjnych.  
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Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – przetargi mogą nie być 

rozstrzygane, bo oferty będą za wysokie w stosunku do zabezpieczonych środków.  

Radny Andrzej Gościniak – oba kongresy to nasza europejska wizytówka 

i wnioskował do Zarządu Województwa o sukcesywne zwiększanie środków na ten 

cel np. o 100 tys. zł. Niestety nie udało się to. Jakie kwoty tam są faktycznie? 

Czy po 250 tys. zł?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – szczegółowe informacje będą 

w Wydziale Komunikacji Społecznej.  

Radny Janusz Pasternak – subwencja ogólna na 2015 rok wynosiła 172 mln zł, plan 

na 2016 wynosi 147 mln 772 tys. zł, a projekt na 2017 rok zakłada 165 mln zł. Czy to 

jest prognoza? Czy to wynika z informacji Ministra Finansów?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – wynika to z informacji. 

Zmniejszono nam część regionalną i edukacyjną, ale zwiększono część wyrównawczą.  

Radny Janusz Pasternak – subwencja jest generalnie większa o 17 mln zł.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – informacja jest Ministra 

Finansów na podstawie projektu budżetu państwa. Po opublikowaniu budżetu państwa 

jest obowiązek w ciągu 16 dni poinformować o kwotach. Przeważnie jest to, to samo.  

Radny Janusz Pasternak – jak wygląda zaciąganie długu w tym roku?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – z uwagi na powolniejsza 

realizację zadań, z kredytów będziemy korzystać głównie w grudniu. Mając płynność 

finansową płacimy z naszych środków faktury.  

Radny Janusz Pasternak – czy planujemy zaciągnąć cały kredyt? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – raczej nie, ale nie będzie wiele 

oszczędności na kredycie. Obawiamy się o wynik, z uwagi na niewykonanie 

dochodów majątkowych, czyli sprzedaży.  

Przewodniczący – w dziale 926 nie uwzględniono 16 mln zł na inwestycje niezbędne 

do funkcjonowania Stadionu Śląskiego, a planowane otwarcie ma nastąpić 

w przyszłym roku.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – chodzi o inwestycje wokół 

Stadionu. Na sesji wrześniowej zostało ujęte w WPF ok. 34 mln zł, ale znaleźliśmy 

środki na niższą kwotę i te 16 mln zł na razie jest w potrzebach. Gdybyśmy wzięli 

kredyt na to zadanie to niebezpiecznie zbliżylibyśmy się do wskaźnika.  

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – zapis jest trochę niefortunny.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – taka jest nazwa zadania.  

Radny Janusz Pasternak – sprawia wrażenie, że bez tego nie da się skończyć.  

Radny Piotr Czarnynoga – WPKiW potrzebuje do działania 25 mln zł, a nie zostało 

to ujęte w budżecie.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie jest to związane z oddaniem 

Stadionu.  

Radny Jan Kawulok – jeżeli chodzi o PIT to planowanie wykonanie wyniesie 

172 mln zł, a na 2017 rok zaplanowano 180 mln zł. Bardzo dobra jest informacja, że 

CIT na koniec września był 473 mln zł, a planujemy wykonanie na poziomie  

480 mln zł. Nie rozumiem obaw o wykonanie planu.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – plan po zmianach był 473 mln zł 

i informowała, że zakłada większe wykonanie CIT.  

Radny Jan Kawulok – jest to ok. 20% więcej niż pierwotny plan.  
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Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – planujemy 180 mln zł z PIT 

na przyszły rok, a Minister Finansów wskazuje, że będzie to 187 mln zł. Nie bierzemy 

jednak nigdy szacunków Ministra.  

Radny Jan Kawulok – jeżeli chodzi o subwencje to faktycznie subwencja oświatowa 

zmalała o 1,3 mln zł.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – tak, ale już zmalała wobec 

uchwalonego budżetu w marcu i wobec tego zmniejszonego mamy na przyszły rok 

jeszcze o 1,3 mln zł mniej.  

Radny Jan Kawulok – ale generalnie subwencje rosną.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – rośnie część wyrównawcza.  

Radny Janusz Pasternak – jest to pierwszy rok kiedy rośnie.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – największa była w 2012 roku 

i wyniosła 190 mln zł.  

Radny Jan Kawulok – jest pozytywna tendencja wzrostu dochodów z PIT i CIT.  

Radny Janusz Pasternak – jest obawa, aby Minister nie skorygował subwencji.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zobaczymy w marcu.  

Radny Jan Kawulok – porównując informacje o wykonaniu budżetu widać dobry 

wpływ środków z CIT i PIT.  

 

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 


