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Anonimizacji w zakresie danych osobowych dokonał Grzegorz Motyka, pracownik Kancelarii 

Sejmiku na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Protokół nr 29 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 16.01.2017 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 projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Sprawy różne. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący – przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 

Komisja jednogłośnie (za - 13) przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad. 2  

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” 

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach 

umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części 

dachu i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 

2024 roku oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów  

(druk V/493). 

(….) "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z 

siedzibą w Tarnowskich Górach – w 2002 roku podjęto decyzję związaną z 

modernizacją kotłowni, która pracowała do 2009 roku. Otrzymaliśmy następnie od 

MPEC Tarnowskie Góry korzystną ofertę dotyczącą przesyłu ciepła (400 tys. zł 

oszczędności). Podpisano stosowną umowę i kotłowania została zamknięta, ale można 

ją uruchomić. Koszt uruchomienia to 200 tys. zł oraz 300 tys. zł za przyłącze. Veolia 

Południe Sp. z o.o. wyraziła wolę dzierżawy kotłowni, co przyniesie 62 tys. zł rocznie.  

Andrzej Figas Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – drugą częścią projektu uchwały jest wynajęcie części dachu 

i pomieszczeń maszynowni dźwigów na potrzeby telefonii komórkowej. Jest to 

kontynuacja umowy. W obu przypadkach wymagana jest zgoda Sejmiku.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. 

gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas 

oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni 

dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk V/493). 
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Komisja w głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie 

Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy 

najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu 

i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 

2024 roku oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk 

V/493). 
 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski  

 


