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Protokół nr 28 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 15.12.2016 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 - 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/488). 

Sebastian Krajewski Kierownik Referatu ds. wieloletniej prognozy finansowej 

w Wydziale Finansowym – projekt uchwały zawiera zmiany w jednym 

przedsięwzięciu w części bieżącej i części majątkowej. Sprawa jest techniczna 

i dotyczy dostosowania limitu wydatków do faktycznego wykonania. Dotyczy 

to jeszcze starej perspektywy finansowej środków z UE. Limity zobowiązań 

są zmieniane na zero, bo już nie będzie żadnych nowych zobowiązań. Projekt zwiera 

również zmiany budżetu, które wprowadził Zarząd Województwa pomiędzy sesjami 

Sejmiku.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2025 (druk V/488). 

 

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/488). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/489).  

Sebastian Krajewski Kierownik Referatu ds. wieloletniej prognozy finansowej 

w Wydziale Finansowym – projekt przewiduje przeniesienie środków pomiędzy 

działami klasyfikacji budżetowej, z Działu 600 do Działu 710. Związane jest 

to z koniecznością podniesienia kapitału zakładowego spółki Koleje Śląskie. 

Podwyższenie kapitału ma na celu przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w spółce, 

na majątku dzierżawionym od Przewozów Regionalnych. Konieczne jest 

dostosowanie budynku na ul Raciborskiej do potrzeb funkcjonowania spółki.  
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Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok 

(druk V/489). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok (druk V/489). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2022 roku z PZOL Sp. z o.o. 

z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim (druk V/487). 

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – projekt uchwały jest pewnym zakończeniem regulacji 

na nieruchomościach zapoczątkowanych w 2012 roku. Wówczas nastąpiło 

przekształcenie sp. zoz w spółkę pracowniczą. Wyposażono spółkę w nieruchomości, 

na których ten zakład działał. Wyposażenie nastąpiło w formie umowy dzierżawy 

i umowy użyczenia do 2022 roku, poza trzema działkami którymi wówczas 

Województwo nie dysponowało i nie było właścicielem. W tym roku w sierpniu 

decyzją Wojewody Województwo Śląskie nabyło własność tych trzech działek. Spółka 

prowadzi na nich działalność. W zawiązku z tym, że dopiero w sierpniu otrzymaliśmy 

prawo własności zasadnym jest, aby przekazać spółce trzy działki w dzierżawę 

na okres taki sam jak poprzednie umowy, czyli do 2022 roku. Stawka czynszu wynosi 

230 zł netto miesięcznie za wszystkie trzy działki (919 m
2
). Zgodnie z zasadami przy 

umowach dłuższych niż trzy lata wymagana jest zgoda Sejmiku.  

Radna Małgorzata Zarychta – Surówka – zgodnie z art. 37 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami organem decyzyjnym może być wojewoda, rada lub sejmik. Czemu 

Sejmik, a nie Wojewoda?  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – ponieważ Sejmik decyduje o nieruchomościach, którymi 

zarządza Województwo.  

Radna Małgorzata Zarychta – Surówka – czyli jest zgodnie z właściwością?  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – tak. Wojewoda zarządza nieruchomościami skarbu państwa.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 

2022 roku z PZOL Sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim (druk V/487). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2022 roku z PZOL Sp. 

z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim (druk V/487). 
 

Ad. 3 
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Przewodniczący – poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała: 

 przedłożony przez Zarząd Województwa Śląskiego projekt uchwały 

budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjno-

porównawczymi, 

 przedłożony przez Zarząd Województwa Śląskiego projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, 

 możliwość sfinansowania deficytu w wysokości 163.373.379 zł 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Województwa 

Śląskiego.  

Radny Piotr Czarnynoga – na poprzednim posiedzeniu Komisji zadał pytania 

dotyczące projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok. Niestety nie 

otrzymał odpowiedzi.  

Przewodniczący – były kwestie transportowe, na które udzielona została odpowiedź.  

Grzegorz Motyka Sekretarz Komisji – odpowiedź ta przekazana została członkom 

Komisji mailowo.  

Radny Piotr Czarnynoga – oczekiwał pisemnej odpowiedzi w skrytce radnego. 

Dodatkowo w sprawie Stadionu Śląskiego nie ma żadnej odpowiedzi.  

Grzegorz Motyka Sekretarz Komisji – po posiedzeniu Komisji przekaże Panu 

Radnemu pisemnie odpowiedź dotyczącą spraw transportowych.  

Radny Piotr Czarnynoga – na sesji Sejmiku pytał o wynagrodzenie dyrektora Teatru 

Rozrywki i też brak jest odpowiedzi.  

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski  

 


