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PROTOKÓŁ  

Posiedzenie z dnia 14.11.2016 r. 

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Opiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały nr V/29/6/2016 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2016 roku w sprawie uchwalenia 

„Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki na rok 2016. 

3. Przyjęcie Programu współpracy samorządu województwa Śląskiego z organizacjami 

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

pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.  

4. Ocena możliwości budowy chodnika  przy skoczni narciarskiej Wisła Malinka. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Punkt 1.  

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku: 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon otworzył posiedzenie, przywitał Radnych oraz 

zaproszonych gości wśród których byli: Z-ca Dyrektora Wydziału GP – Paweł Rassek, 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Zbigniew Tabor, Burmistrz Miasta 

Wisła – Tomasz Bujok, Naczelnik Wydziału Inwestycji ZDW - Anna Borecka – Skowrońska, 

Projektant Promost - Wisła – Barbara Śliwka.  

Porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji:  

Za: 7   Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0  

 

Punkt 2. 

Opiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały nr V/29/6/2016 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2016 roku w sprawie uchwalenia 

„Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki na rok 2016. 

 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

Proszę o zabranie głosu Pana Dyrektora Pawła Rasska. 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Paweł Rassek: 

Ministerstwo oddaje środki, natomiast my tylko wskazujemy kierunek. W trakcie realizacji 

tego programu pojawiają się wolne środki finansowe, które możemy rozdysponować na tzw. 

inwestycje, które znajdują sie na liście rezerwowej przyjętej uchwałą Sejmiku. W wyniku 

urealnienia kosztów po przetargach jak i również po przesunięciu dwóch gmin na rok 2017, 

gminy Nędza i Ożarowice, znowu pojawiły się wolne środki w wysokości 552 455 zł.  

Zarząd zaproponował aby umieścić na liście głównej cztery inwestycje w Kłobucku, 

Częstochowie, Kościelcu oraz Rudzie Śląskiej tym samym na liście rezerwowej pozostały 4 

inwestycje w Chorzowie, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej oraz Częstochowie. Jeżeli wszystko 

dobrze pójdzie to myślę, że te 3 inwestycje w mniejszych kwotach udało by nam się zmieścić.  

 

 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

Proszę o przegłosowanie projektu uchwały dot. Opiniowanie projektu uchwały dot. zmiany 

uchwały nr V/29/6/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2016 roku 

w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem 

dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016. 

 

Za: 8 Przecie: 0 Wstrzymało się: 0  

 

Następnie przejdźmy do kolejnego punktu . 

 

Punkt. 3  

Przyjęcie Programu współpracy samorządu województwa Śląskiego z organizacjami 

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

publicznego i wolontariacie na rok 2017.  

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Paweł Rassek: 

 

Co roku Sejmik przyjmuje taki program współpracy z organizacjami, na podstawie tego 

programu ogłasza się wszystkie konkursy grantowe ponieważ jakby ten program jest 

podstawą współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
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Członek Komisji Aniela Jany: 

Przeglądałam program współpracy na 2017 rok i nie odbiega on od zeszłorocznego programu, 

natomiast są wskazane programy priorytetowe, które wpisują sie jak najbardziej w podjęte już  

działania przez organizacje w tym roku, które będą kontynuowane w przyszłym. Obszary 

priorytetowe były tam bardzo mocno wyartykułowane jeśli chodzi o seniorów, osoby 

niepełnosprawne i obszary działalności organizacji tych dominujących w sporcie.  

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

Jeżeli nie ma pytań to proszę o przegłosowanie programu współpracy: 

Za: 8 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0  

 

Punkt nr 4. 

Ocena możliwości budowy chodnika  przy skoczni narciarskiej Wisła Malinka. 

 

 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

Bardzo proszę Dyrektora ZDW o zabranie głosu.  

 

Dyrektor przedstawił Członkom komisji trzy graficzne koncepcje wykonania dojścia do 

skoczni Wisła Malinka.  

Koszty szacunkowe projektów: 

I projekt ok. 6 mln zł. 

II projekt ok. 3,6 mln zł. 

III projekt 3 mln zł. 

 

 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

 Dziękuję za przygotowanie projektów i następnie proszę o zabranie głosu Burmistrza 

Szczyrku Pana Tomasza Bujoka. 

 

Burmistrz Miasta Szczyrk Tomasz Bujok: 
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Obiekt rzeczywiście powstał w miejscu w którym historycznie zawsze był usytuowany. Jeżeli 

chodzi o funkcjonowanie samej skoczni i dojścia do skoczni musimy rozgraniczyć dwie 

podstawowe rzeczy, funkcjonowanie ruchu od skrzyżowania Czarna Malinka do Skoczni w 

trakcie każdego dnia czyli ruchu turystycznego, który się odbywa. Skocznia stała się 

miejscem bardzo popularnym i miejscem, które jest odwiedzane w zasadzie przez większość 

turystów przyjeżdżających do naszej miejscowości, ale ten ruch nie jest skomasowany to jest 

oczywiście spacerowy ruch. Oczywiście to też jest problem, ponieważ Ci ludzie idą bokiem 

drogi i tak jak pan dyrektor powiedział najlepszym rozwiązaniem bezsprzecznie jest 

rozwiązanie najdroższe, to nie ma co dyskutować bo faktycznie rozwiązujemy problem na 

kilkanaście lat, bo mamy szeroki chodnik od miejsca do którego już jest doprowadzony 

chodnik i ludzie mogą się poruszać do samej skoczni. Jeżeli chodzi o parkingi to nawet w 

Zakopanem nie ma tylu miejsc parkingowych.  

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

Jaki byłby czas realizacji jednego z przedstawionych wariantów? 

Dyrektor ZDW Zbigniew Tabor: 

Jeden sezon budowlany.  

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

Czy rozmawialiście jako gmina z Ministerstwem Sportu? 

Burmistrz Miasta Szczyrk Tomasz Bujok: 

Nie rozmawialiśmy, możliwość rozmowy zaczyna się w momencie jak będziemy mieć 

wznowione granice, mamy jakikolwiek projekt, dokumentację przygotowaną. Na dzień 

dzisiejszy tej dokumentacji nie mamy.  

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

Co następnie należy wykonać żeby tematy poszły do przodu. 

Dyrektor ZDW Zbigniew Tabor: 

Na podstawie tych trzech koncepcji musimy wybrać jedną, a później Zarząd Województwa 

Śląskiego jako podstawowy zarządca drogi musi to wprowadzić do planu rzeczowo 

finansowego i wtedy zaczynamy projektowanie, po wykonaniu projektu mamy kosztorysy 

inwestorskie, znamy dokładne kwoty i mając pozwolenie na budowę mamy trzy lata żeby 

rozpocząć inwestycję.  

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 
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Proponuję kontakt Pana Dyrektora Rasska z Ministerstwem Sportu jak również po stronie 

Czeskiej i Słowackiej możemy poszukać dodatkowych środków z projektów unijnych.  

 

Burmistrz Miasta Szczyrk Tomasz Bujok: 

Moglibyśmy szukać partnera, ale to musiałoby być po stronie Urzędu Marszałkowskiego 

ponieważ administratorem tej drogi jest Urząd.  

  

Punkt 5. 

Sprawy bieżące, wolne wnioski  

 

Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu wszystkim członkom Komisji oraz 

zaproszonym gościom. 

 

 

 

 

Protokół sporządził 

Łukasz Krawczyk  

 

Sekretarz Komisji  

 

 

Maciej Kolon 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Sportu, Turystyki  

i Rekreacji  

 


