
 

Protokół  

z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji  

w dniu 20 marca 2017 r. 

 

 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji /10 osób/ 

na 10 Członków Komisji. 

 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji powitał 

na posiedzeniu Członków Komisji, oraz przybyłych gości. 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia w następującej kolejności, oraz zwrócił się 

do Członków Komisji o przyjęcie porządku. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.  

2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej 

infrastruktury sportowej (druk V/548). 

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa 

Śląskiego w roku budżetowym 2017 (druk V/562). 

4. Sprawy różne. 

 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji  zgłosił uwagi 

do przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.  

Po pierwsze, poprosił o wyjaśnienie dlaczego Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji odbywa 

się dzisiaj, tj. przed sesją, skoro żaden z tych projektów uchwał nie wpłynął w ostatnim 

tygodniu? Według informacji mail’owej, którą otrzymali wszyscy Radni – Komisje Sportu 

miały odbywać się tydzień przed sesją (w poniedziałki). 

Nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia, żeby zwołać posiedzenie Komisji w dzień 

sesji Sejmiku. 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji wyjaśnił, 

iż został poproszony o zaopiniowanie przedstawionych projektów uchwał. Niestety 

w zeszły poniedziałek, Pan Przewodniczący nie był obecny i nie mógł fizycznie być 

obecny na Komisji, stąd termin przed sesją. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji powiedział, 



 

że cały tydzień był na wyznaczenie innego terminu.  

Dodał, że Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji non stop odbywa się przed sesją.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zaprzeczył 

i wyjaśnił, iż ostatnie posiedzenie było wyjazdowe (27 lutego br.). 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji zgodził się, 

że tylko posiedzenia Komisji wyjazdowe są zwoływane w innych terminach. Pozostałe 

posiedzenia Komisji Sportu są zwoływane non stop przed sesją.  

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji dodała, że tą 

dzisiejsza Komisję należy potraktować wyjątkowo. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji stwierdził, 

że każde posiedzenie Komisji Sportu jest traktowane wyjątkowo. 

Wyjątkowa sytuacja jest wtedy kiedy Zarząd składa projekt uchwały w terminie nie 7 dni 

przed Sesja, tylko parę dni przed sesją. Wtedy rozumiem, że jest to wyjątkowa sytuacja. 

Jeśli jest w normalny trybie złożone, a oba projekty uchwał tak były złożone. 

Pani Urszula Koszutska, Członek Komisji Sportu, Tur ystyki i  Rekreacji dodała, że nad 

trybem zwoływania Komisji można zastanowić się w przyszłości.  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji odparł, że nie ma 

się tu nad czym zastanawiać. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji permanentnie zwoływana 

jest na chwilę przed sesja. Radni mają wtedy kluby i inne sprawy. 

Dodał również, że nie ma przedstawiciela Zarządu, oraz że nie ma w tym programie 

wszystkich rzeczy, które powinni Członkowie Komisji przedyskutować. Jak na przykład 

zmiany w budżecie, które dotyczą obecnej Komisji. 

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji zapytała, czy Pan 

Radny Bednarek chce postawić jakiś konkretny wniosek formalny? 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji odpowiedział, 

że chce postawić wniosek formalny, żeby zdjąć wszystkie punkty z porządku obrad i żeby 

nie opiniować tych uchwał ze względu na tryb wprowadzenia.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji poddał 

pod głosowanie propozycję Pana Radnego Bednarka. 

 

Głosowanie: 

za – 3; 

przeciw – 5; 

wstrzymało się – 0; 

 

Wniosek nie został przyjęty przez Komisję. 

 



 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji złożył kolejny 

wniosek, aby uzupełnić proponowany porządek posiedzenia o projekt uchwały o zmianach 

w budżecie, gdyż jest tak parę zmian, które dotyczą Komisji Sportu – takie jak organizację 

imprezy dotyczącej otwarcia Stadionu Śląskiego, oraz przesunięcia pieniędzy na zadania 

realizowane przez Pełnomocnika Marszałka ds. polityki rowerowej.  

Nie zostały te zadania ujęte w porządku obrad Komisji, skoro dotyczą ewidentnie zakresu 

prac Komisji Sportu.   

 

Na posiedzenie przybył Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa .  

 

Pan Radny powtórzył również, że permanentnie Komisja Sportu odbywa się przed sesją 

Sejmiku, pomimo tego, że żaden z projektów uchwał nie wpłynął po ustawowym terminie.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji wyjaśnił, 

iż nad tym tematem odbyło się już głosowanie Członków Komisji.  

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa stwierdził, że rozumie, iż to 

pytanie nie było skierowane do niego. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji potwierdził. 

Stwierdził jednak, iż skoro poprzedni wniosek upadł, to Pan Radny złożył kolejny wniosek 

o wprowadzenie uchwały o zmianach budżetu i w budżecie (druk V/559) do porządku 

posiedzenia Komisji, oraz o wydanie opinii.  

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji zapytała, czy 

ta uchwała jest porządkowa? 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji odpowiedział, 

że nie jest i nie rozumie tego.  

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji zaproponowała 

wpisanie tego wniosku do protokołu i zajęcie się tym tematem na następnym posiedzeniu 

Komisji.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji dodał, że 

ten projekt uchwały nie został zadekretowany do prac Komisji Sportu, Turystyki 

i Rekreacji i Członkowie Komisji nie mają na to wpływu. 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa wyjaśnił, że jest Regulamin 

Sejmiku i to Przewodniczący Sejmiku decyduje, które różnego rodzaju uchwały są kierowane 

do poszczególnych Komisji. Projekt uchwały może być podjęta przez Komisję z własnej 

inicjatywy. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji potwierdził, 

iż dlaczego złożył taki wniosek. Zaznaczył, iż w zmianach budżetowych są tematy dotyczące 

Komisji Sportu (zwiększenie wydatków na organizację imprezy na otwarcie Stadionu 



 

Śląskiego, oraz zwiększenie wydatków na działanie Pełnomocnika Marszałka ds. polityki 

rowerowej).  

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji zapytała, czy Pan 

Radny Bednarek chce te tematy omawiać na obecnym posiedzeniu, czy na następnym?  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji zapytał, 

co da Komisji omawianie tematów na następnym posiedzeniu, skoro dziś na sesji Sejmik 

będzie przyjmował te projektu uchwał. 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji dodał, 

że Komisji nie dostała tych projektów do zaopiniowania i nie ma na to wpływu.  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji odpowiedział, 

że każdy Radny otrzymał materiały na sesję. 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 

odpowiedział, że ten projekt uchwały nie został skierowany przez Pana 

Przewodniczącego Sejmiku, do opiniowania przez Komisję Sportu, Turystyki i Rekreacji. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji wyjaśnił, 

iż dlatego złożył taki wniosek, aby poszerzyć tematykę posiedzenia Komisji – w związku 

z tym, że na dzisiejszej sesji będzie ten temat omawiany, dlatego podczas Komisji dobrze 

byłoby też ten temat omówić.  

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa powiedział, że nie widzi 

problemu w dodaniu tego tematu do porządku posiedzenia Komisji, gdyż może udzielić 

wszelkich informacji na ten temat.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji  

zaproponował zatem poszerzenie porządku posiedzenia Komisji. 

 

Głosowanie: 

za – 8; 

przeciw – 0; 

wstrzymało się – 0; 

Wniosek został przyjęty przez Komisję. 

 

Pan Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad proponowanym poszerzonym 

porządkiem posiedzenia. 

 

Głosowanie: 

za – 8; 

przeciw – 0; 

wstrzymało się – 0; 



 

POSZERZONY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.  

2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej 

infrastruktury sportowej (druk V/548). 

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa 

Śląskiego w roku budżetowym 2017 (druk V/562). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego 

na 2017 rok (druk V/559). 

5. Sprawy różne. 

 

Ad. 2 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej 

infrastruktury sportowej (druk V/548). 

 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji poprosił 

Panią Radną Martę Salwierak o wprowadzenie w temat. 

Pani Marta Salwierak, Członek Komisji Sportu, Turys tyki i  Rekreacji powiedziała, 

że stanowisko jest o tyle ważne, gdyż odbiera się kompetencje samorządu. Ministerstwo 

Sportu i Turystyki przygotowało zmiany w zakresie realizacji Programu rozwoju regionalnej 

infrastruktury sportowej, która odbiera decyzyjność sejmikom wojewódzkim w zakresie 

wskazywania beneficjentów wspomnianego programu.  

Pani Radna wspomniała również, że nie odbyły się żadne konsultacje, ani rozmowy 

z samorządami. Do tej pory przyjęta formuła przez 18 lat wspaniale się sprawdzała. 

Samorząd lokalny, który jest najbliżej potrzeb mieszkańców, decydował o tym w jaki sposób 

rozwijać bazę sportową, aby zacierać białe plamy, czyli tak gdzie infrastruktura sportowa nie 

jest na takim poziomie, jaki byśmy sobie życzyli. Dlatego należy w tej sprawie zabrać głos 

i zatrzymać decyzyjność na poziomie województwa.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zapytał, 

czy są w tej kwestii jakieś pytania? 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji zapytał 

o powoływane się w uzasadnieniu stanowisko Ministerstwa, które nie zostało dołączone. 

Uzasadnienie odnosi się do dokumentu, o którym nie wiadomo, co zostało napisane.  

Pan Radny wyraził chęć zapoznania się z tym dokumentem, jeszcze przed głosowaniem.  



 

Pan Paweł Rassek, Zast ępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Spor tu  

zapewnił, że było dołączone do całej dokumentacji i nie wie, dlaczego nie zostało dołączone 

Radnym Sejmiku. Wyjaśnił, że Ministerstwo Sportu i Turystyki w piśmie z dnia 27 grudnia 

2016 roku, poinformowało o przeorientowaniu instytucjonalnym. Zarzucało, że do tej pory 

wybór było dokonywany w sposób, który pozostawiał sporo do życzenia.  

Pan Dyrektor zapewnił, że może natychmiast dołączyć do pismo, aby Państwo Radni mogli 

się zapoznać z jego treścią.  

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji zapytała, czy prawdą 

jest, iż Radni Województwa nie będą mieli wpływu na wybór obiektów i miejsc.  

Pan Paweł Rassek, Zast ępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Spor tu 

potwierdził. Dodał również, że listę do „Programu rozwoju bazy sportowej” przekazywana jest 

do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 20 stycznia każdego roku. Pismo z Ministerstwa 

wpłynęło do Urzędu na początku stycznia. Część wniosków już wpłynęła do Urzędu 

Marszałkowskiego. Teraz nie mamy wpływu już na to, jak Ministerstwo Sportu rozpatrzy 

wnioski, które wpłynęły z Gmin.   

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 

podziękował za uzupełnienie wypowiedzi. Zaproponował głosowanie nad opinia 

dotyczącą tego projektu uchwały.  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji powtórnie zgłosił 

chęć otrzymania wspomnianego pisma. 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zapewnił, 

że pismo będzie jak najszybciej przekazane Członkom Komisji.  

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji dodała, że ta sprawa 

powinna być ważna dla każdego Radnego, gdyż lepiej znają potrzeby sportowe 

mieszkańców swoich okręgów.  

Pan Paweł Rassek, Zast ępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Spor tu dodał 

również, że ostatnie posiedzenie Komisji, w dniu 27 lutego br. było doskonałym 

uzasadnieniem i wskazaniem potrzeb rozwoju bazy sportowej, który spotykamy w gminach 

województwa śląskiego.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 

potwierdził, oraz dodał, że wynikową ostatniej Komisji jest właśnie opiniowane stanowisko 

w sprawie zmian sposobu realizacji Programu. 

 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 

za – 6; 

przeciw – 0; 



 

wstrzymało się – 0; 

 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji dodał, 

że uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku 

budżetowym 2017 (druk V/562). 

 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zwrócił się 

do Pani Skarbnik Województwa z prośbą o wprowadzenie do tematu.  

Pani El żbieta Stolorz – Krzisz, Skarbnik Województwa wyjaśniła, iż jest 

to kontynuacja uchwały Sejmiku z grudnia 2016 r. i chodzi o zaciągnięcie kredytu 

na wydatki majątkowe w kwocie 69 899 613 zł. na dokończenie inwestycji. Chodzi 

o dokapitalizowanie Spółki z o. o. Stadion Śląski w Katowicach i zadaszenie widowni 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczną Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 

Pani Skarbnik dodała, że kwota ta nie została, ani zmniejszona, ani zwiększona, jest 

zatem taka sama jak było zapisane w projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozie 

Finansowej przyjmowanym w grudniu 2016 roku.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zapytał, 

czy któryś z Radnym ma jakieś pytania? 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji zapytał 

na co Spółka z o. o. Stadion Śląski w Katowicach zamierza wykorzystać tą kwotę 

pieniędzy? 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa odpowiedział, 

że na dokończenie inwestycji. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji dopytał 

o konkretne informacje. 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa odpowiedział, że zawiera się 

w tym tyle tematów, że mógłby przygotować Panu Radnemu listę. Temat był również 

omawiany na Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego w minionym roku.  

Wszystkie te inwestycje nie są ujęte w uchwale, gdyż jest to kwestia organizacyjna.  

Pan Marszałek dodał również, że wspominał także na Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, 

że ostateczna kwota będzie mniejsza niż Zarząd zakłada. Na pewno nie będzie większa.  



 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji zapytał, czy to jest 

ostatni kredyt na Stadion Śląski? 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa potwierdził, że to jest ostatni 

kredyt.  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji zwrócił się, więc 

do Pana Marszałka Karolczaka z prośbą o przygotowanie szczegółowego planu wydatków. 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji dodał, 

że w styczniu tego roku było posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, które 

dotyczyło Stadionu Śląskiego. Wtedy też szczegółowo zostało przedstawione plany 

inwestycyjne.  

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa odpowiedział, że jeszcze raz 

przekaże takie informacje związane z planem inwestycji na dokończenie budowy Stadionu.  

Pan Marszałek przekazał prośbę o przygotowanie takiego zestawienia z podziałem 

na Spółkę Stadion Śląski i Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 

zaproponował głosowanie opinii projektu uchwały druk V/562. 

Głosowanie: 

za – 6; 

przeciw – 3; 

wstrzymało się – 0; 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 

rok (druk V/559). 

 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 

przypomniał, że punkt ten zostało dodany do porządku obrad na prośbę Pana Radnego 

Bednarka.  

Pan Przewodniczący Komisji zwrócił się do Pana Marszałka Karolczaka z prośbą 

o wprowadzenie do tematu. 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa opowiedział, że jak na razie 

udało się zrobić taki wstępny audyt możliwości na stworzenie ścieżek rowerowych 

w województwie śląskim. Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Rowerowej może przejść już 

do konkretnych projektów i na to zostały przeznaczone pieniądze (350 000 zł.). 



 

Jeśli zaś chodzi o imprezę otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, na to zadanie jest 

przeznaczone 2 500 000 zł. W prasie pojawiły się ostatnio informację o ofertach imprez, 

które miały uświetnić otwarcie Stadionu Śląskiego. Ofert było wiele, jednak każda skupiała 

się wokół dużej skali tego przedsięwzięcia. Były plany organizacji koncertu dużej gwiazdy 

takiej jak Metalika, Bruce Springsteen, czy Justin Timberlake. Jednak termin otwarcia 

Stadionu jest czasem, kiedy nie odbywają się już trasy koncertowe na obiektach na wolnym 

powietrzu. Trzeba byłoby specjalnie ściągnąć taką gwiazdę na taki występ, a to wiąże się ze 

zbyt wysokimi kosztami (minimum 5 000 000 zł.). Wzrosłyby przez to koszty biletów wstępu, 

aby pokryć koszty imprezy. Ograniczyłoby to także liczebność osób uczestniczących w tym 

wydarzeniu (50 000 – 80 000 osób). Zaledwie 1 – 1,5 % mieszkańców województwa 

śląskiego.  

Zarząd zdecydował, że budżet na tą imprezę będzie po połowę mniejszy, zaś impreza 

otwarcia będzie bezpłatna dla mieszkańców, co przyciągnie znacznie więcej chętnych.  

Ma to być „weekend otwarcia”, który skupi się wokół imprezy sportowej.  

Obecnie trwają pracę organizacyjne, więc o szczegółach nie można jeszcze mówić.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zapytał, 

czy ktoś z Członków Komisji ma jakieś pytania? 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji powiedział, 

że czuje niedosyt informacji. 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa wyjaśnił, iż jest to jak na razie 

tajemnica handlowa spółki. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji dodał, że Radni 

Sejmiku mają podjąć decyzję o przeznaczeniu 2 500 000 zł. na imprezę i nie dowiemy się 

co tam będzie? 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa dopowiedział, iż będzie 

to impreza sportowa – miting lekkoatletyczny. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji stwierdził, 

że skoro jest szacunek na kwotę 2 500 000 zł. to on oczekuje szczegółowego planu tej 

imprezy. Określenie „duża impreza sportowa” nic nie mówi.  

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa powtórzył, że ma to być miting 

lekkoatletyczny. Zapytał Pana Radnego Bednarka, czy jeśli chodzi o szczegóły – to ma 

wymienić zawodników, którzy tam wystąpią? Poprosił o sprecyzowanie pytania, o jakie 

konkretne szczegóły pytał Pan Radny? 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji poprosił, zatem 

o przedstawienie kosztorysu wydania 2 500 000 zł, które są zaplanowane na ten cel 

w budżecie. Określenie „impreza sportowa – 2 500 000 zł.” nic nie mówi. Skąd ta suma? 

Skoro Zarząd zadeklarował taką sumę, to chyba musi być jakiś kosztorys? 



 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa odpowiedział, że w tej chwili 

trwają negocjacje w wykonawcami i wstępnie taki budżet jest przeznaczony, na taką kwotę 

zaplanowany. O szczegółach nie można rozmawiać jeszcze w tym momencie. Zarząd taką 

rezerwę przyjął – na taką kwotę.  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji zapytał także 

o drugą sprawę, a mianowicie o politykę rowerową. Zapytał na co są przeznaczone 

te pieniądze w uchwale budżetowej? 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa wyjaśnił, że pieniądze te są 

przeznaczone na projekt budowy trasy międzynarodowej rowerowej. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji dopytał, czy 

to będzie projekt budowlany tej trasy? 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa odpowiedział, że będzie 

to bardziej projekt koncepcyjny, niż budowlany, gdyż budowlany będzie kosztował znacznie 

więcej. Projekt koncepcyjny ma to do siebie, że jest ogólny. Trudno w tej chwili powiedzieć, 

przez które miejscowości będzie przebiegała ta trasa. Tym zagadnieniem zajmuje się 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji dodał, że Komisja 

została nieprzygotowana w odpowiedni sposób. Tematy, które dotyczą Komisji Sportu, 

powinny być omawiane szczegółowo na tej Komisji.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 

zaproponował głosowanie opinii do tego projektu uchwały. 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa dodał, że proponowałby 

nie głosowanie tego, gdyż to Przewodniczący Sejmiku decyduje, na jakie Komisję dekretuje 

projekty uchwał. Wyjaśnił, że on te zagadnienia przedstawił jako informację. 

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji potwierdziła, 

że 

nie było do skierowane do Komisji Sportu przez Pana Przewodniczącego.  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji powiedział, 

że jego wniosek dotyczył zaopiniowania tego projektu uchwały i zostało to przez Komisję 

w głosowaniu przyjęte. 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa stwierdził, że on to zrozumiał, 

jako prośbę o informacje w tych tematach.  

Pani Sylwia Cie ślar, Członek Komisji Sportu, Turystyki i  Rekreacji potwierdziła, że Pan 

Radny Bednarek chciał informacje.  

Pani El żbieta Stolorz – Krzisz, Skarbnik Województwa dodała, że 350 000 zł 

na politykę rowerową jest zapisane w projekcie uchwały, który jest przekazany 

na dzisiejszą sesję. I ten punkt można poddać głosowaniu. Natomiast informacja 



 

o 2 500 000 zł, którą Pan Radny ma, pojawiła się w piątek - kiedy to Komisja Edukacji, 

Nauki i Kultury zdecydowała na jakie instytucje podnieść odpowiednie kwoty i ten projekt 

uchwały będzie zmieniamy dzisiaj na sesji.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji przychylił 

się do prośby Pana Radnego Bednarka. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji dodał, że ma 

jeszcze kila pytań, które zrodziły się podczas tej dyskusji. Jakie pieniądze w końcu będą 

przeznaczone na otwarcie Stadionu Śląskiego? Czy na otwarcie Stadionu jest w końcu 

2 500 000 zł, czy 5 000 000 zł.? 

Pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarz ądu Województwa odpowiedział, że nie wie jakie 

były ostateczne ustalenia na Komisji Edukacji, Nauki i Kultury. 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji powtórzył, 

że zgadza się na przegłosowanie opinii do tego projektu uchwały i poprosił Członków 

Komisji o zabranie udziału w głosowaniu opinii do druku V/559. 

 

Głosowanie: 

za – 5; 

przeciw – 3; 

wstrzymało się – 1; 

 

Ad. 5 

Sprawy różne. 

 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zwrócił się 

do Członków Komisji, czy ktoś ma jakieś sprawy, tematy do omówienia? 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji poprosił Pana 

Przewodniczącego Komisji, o niezwoływanie w dniu sesji posiedzeń Komisji, jeśli nie istnieją 

ku temu przesłanki ważne, istotne, czy takie kiedy uchwala wpływa w ostatnim tygodniu 

przed sesją.  

Pani Julia Kloc – Kondracka, Członek Komisji  Sportu, Turystyki i  Rekreacji zgodziła się 

z Panem Radnym Bednarkiem. 

Pani Monika Socha, Członek Komisji  Sportu, Turystyki i  Rekreacji równie ż poparła 

prośbę Pana Radnego Bednarka. 

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji dodał, 

że posiedzenia Komisji permanentnie zwoływane są w dniu sesji.  

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji wyjaśnił, 



 

że według Pana Radnego „permanentnie” oznacza, że w ciągu 2,5 roku posiedzenia 

Komisji w czasie sesji odbyły się może 3 razy i to dlatego, że Komisja otrzymała projekt 

uchwały do zaopiniowania w ostatnim tygodniu. Więc to nie jest permanentnie.  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji zwrócił się  

z prośbą, aby na następne posiedzenie Komisji zostało przygotowane zestawienie ile razy 

w ciągu tej kadencji Komisja Sportu zebrała się w dniu sesji, a ile poza sesją.  

Pani Marta Salwierak, Członek Komisji Sportu, Turys tyki i  Rekreacji stwierdziła, 

że Komisja ma ważniejsze sprawy do procedowania, niż ilość posiedzeń w poniedziałek 

sesyjny.  

Pan Tomasz Bednarek, Członek Komisji Sportu, Turyst yki i  Rekreacji wyjaśnił, że nie 

chce nad tym dyskutować, oczekuje tylko informacji. Może być dostarczone drogą 

elektroniczną. Dodał, że prawidłowo użył słowa „permanentny” odnośnie posiedzeń Komisji 

Sportu w dniu sesji.  

 

Pan Maciej Kolon , Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zgodził się 

na przygotowanie takiej informacji i zamknął posiedzenie Komisji. 
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