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Protokół z posiedzenia  

Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej  

w dniu 29 listopada 2017 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok. 

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030. 

4. Omówienie propozycji tematów do Planu pracy Komisji na 2018 rok. 

5. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała zebranych, stwierdziła 

obecność quorum, przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i poddała go pod 

głosowanie     (ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 2, 3.  

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu 

Województwa Śląskiego na 2018 rok. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030. 

Skarbnik Województwa Śląskiego, pani Elżbieta Stolorz-Krzisz, zwróciła uwagę, że 

sprawy dotyczące tego, czym zajmuje się Komisja, znajdują się w gestii kilku wydziałów 

Urzędu. Poprosiła, aby szczegóły przybliżyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów. 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki, pani Danuta Rosa, wskazała na cztery 

paragrafy klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75018: §4170 – wynagrodzenia 

bezosobowe (8 500 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi, 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które mogą świadczyć usługi na rzecz 
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Urzędu – wyjątkowe tłumaczenia, przygotowanie materiałów przez specjalistów); 

§4300 – zakup usług pozostałych (120 000 zł na obsługę delegacji zagranicznych 

przybywających do województwa śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 

transport, gastronomia, noclegi, wynajem sal i sprzętu do tłumaczeń); §4380 – zakup 

usług obejmujących tłumaczenia (60 000 zł na tłumaczenia ustne i pisemne); §4390 – 

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1 000 zł).  

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, wskazał 

rozdział 75075 i paragraf 4300 – około 200 000 zł na organizację i udział w krajowych 

i zagranicznych targach inwestycyjnych, kongresach, misjach i forach gospodarczych 

(Niemcy, Francja). 

Kierownik Referatu Obsługi Finansowej i Pomocy Technicznej w Wydziale 

Organizacyjnym, pani Joanna Porowska-Wywioł, wskazała na środki dotyczące 

obsługi delegacji zagranicznych – ze środków własnych 300 000 zł oraz w ramach RPO 

2014-2020 – 165 000 zł i innych programów razem około 62 000 zł. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, pani Anna 

Cekiera, powiedziała, że zakontraktowano środki z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wysokości około 36% środków na lata 2014-2020. Ogłoszonych 

konkursów jest w granicach 80%, ale są to często środki powtarzające się (w ostatnich 

kilkunastu konkursach nie wykorzystujemy całości środków przeznaczonych do 

wydania, ponieważ jest mniejsze zainteresowanie oraz jakość projektów jest 

niewystarczająca do otrzymania pozytywnej oceny). W związku z taką sytuacją od 

połowy zeszłego (2016) roku została wzmocniona kampania informacyjno-

konsultacyjna – wizyty w poszczególnych powiatach z zaproszeniem do składania 

projektów, konsultacje indywidualne w Urzędzie. 

Staramy się, aby w grudniu 2018 roku wartość kontraktacji środków w ramach EFS była 

na poziomie 50-60%. W chwili obecnej podstawowym celem są wskaźniki wykonania 

celu, zasada „n+3” i „n+2”. Nie ma zagrożenia realizacji tych wskaźników. Wszystkie 

działania, które miały być ogłoszone, zgodnie z harmonogramem konkursów były 

ogłoszone, żaden konkurs nie został anulowany. W listopadzie Zarząd Województwa 

przyjął harmonogram konkursów na rok 2018, w każdym kwartale są nabory 

w poszczególnych konkursach. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał o uzasadnienie i kalkulację wydatków (ich zwiększenie) na 
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organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego i Kongresu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, powiedział, 

że kongresy są wspierane od wielu lat i kwoty wsparcia były różne. RIG albo PTWP – 

organizatorzy kongresów – przedstawiają oferty, zwykle na ponad 600 tysięcy złotych. 

W ramach dostępnych środków optymalizujemy te oferty do naszych możliwości. Jeśli 

chodzi o kongres RIG-u, w skali Urzędu w zeszłym roku wsparcie było większe, bo 

w promocji było jeszcze 90 tysięcy złotych. W rzeczywistości RIG dostaje mniej 

o 40 tysięcy, niż w zeszłym roku (u nas wzrosło o 50 tysięcy złotych, ale promocja już 

nie przekazuje środków). 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał o kalkulację składki województwa w Stowarzyszeniu „Pro Silesia”. 

Stowarzyszenie nie jest bezpośrednim kontynuatorem Biura Regionalnego. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, przeprosił 

w imieniu Prezesa Stowarzyszenia, pana Wiesława Banysia, za nieobecność na 

posiedzeniu Komisji. Składka na „Pro Silesię” rzeczywiście wynosi dokładnie tyle, ile 

wynosiły koszty funkcjonowania Biura w Brukseli. Stowarzyszenie powołano na wzór 

stowarzyszenia, które działa w województwie pomorskim od wielu lat.  

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, powiedziała, że chodziło o jakość, o brak 

odpowiednich działań, przedsięwzięć, które skutkowałyby osiągnięciem celów. Zarząd 

zadecydował o składce w ten sposób, że nie „obcięto” wartości pieniędzy, tylko 

postawiono na jakość. Chcemy się zorientować, czy wszystkie te plany, o których mówił 

pan profesor Banyś, ziszczą się, stąd składka jest na dotychczasowym poziomie, co 

jednak nie oznacza, że w roku 2019 będzie taka sama. Może się okazać, że działalność 

statutowa „Pro Silesii” będzie oscylować w granicach 1 miliona złotych. Chodzi o to, żeby 

im nie brakło, żeby przez pierwszy rok mogli rozwinąć skrzydła, żeby nakreślone cele 

zostały osiągnięte. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, wyraził opinię, że cele i plany nie były bardzo rozbudowane, ograniczały się 

do kilku konferencji. W Stowarzyszeniu uczestniczy nie tylko województwo, ale i szereg 

innych podmiotów, które także wnoszą składki – w jakiej wysokości? Dlaczego 

województwo założyło, że samo musi w całości utrzymać Stowarzyszenie? 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, powiedział, 

że jednym z obszarów działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie Biura w Brukseli, 

pieniądze mają być wydawane efektywniej – powierzamy te pieniądze wiedzy, 

doświadczeniu i kierownictwu pana profesora Banysia. Część pieniędzy to wkład własny 

do projektów, a lwia część to prowadzenie biura w Brukseli. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał, na czym ma polegać efektywność, ile środków będzie na 

wynagrodzenia, na projekty (jakie). 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, wyjaśnił, że 

poprzednio 1 400 tysięcy złotych „konsumowało” tylko biuro i w 80 czy 90% były to 

wynagrodzenia pracowników. Dzisiaj większa część zostaje na działalność 

merytoryczną. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, powiedziała, że środki nie są na określone działania, 

ale na działalność statutową, która wiąże się z realizacją określonych celów. 

Niezadowolenie z promocji regionu w Brukseli, z aktywności Biura było powodem 

powierzenia działań komuś, kto ma doświadczenie we współpracy międzynarodowej, 

w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć (p. prof. Banyś) i przekazania na działalność 

Stowarzyszenia środków, jednocześnie współpracując i monitorując tę działalność. 

Oczekujemy osiągania celów. To, co w pierwszym roku działalności zaproponował 

profesor Banyś, jest planem ambitnym. 1 400 tysięcy złotych zagwarantuje dobry start 

temu Stowarzyszeniu, co nie oznacza, że składka będzie tożsama w kolejnych latach. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał, jakie cele na przyszły rok Zarząd Województwa postawił przed 

Stowarzyszeniem, oraz jakie są składki pozostałych członków Stowarzyszenia. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, odpowiedziała, że Zarząd zaakceptował te cele, które 

pan profesor Banyś przedstawił podczas sesji Sejmiku na Kongresie MŚP. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, wyjaśnił, że 

poszczególni członkowie składają teraz deklaracje dotyczące kwot, które będą wpłacali 

do Stowarzyszenia na przyszły rok. Nieoficjalnie wiadomo, że Metropolia podjęła 

decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia i o składce w pierwszym roku na poziomie 
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100 tysięcy złotych. Specjalna Strefa Ekonomiczna także jest w przededniu tej decyzji, 

ale pieniądze będą nieporównywalnie większe. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, powiedziała, że pozostałe podmioty mają inny 

kalendarz tworzenia budżetu i mogą te decyzje podjąć później. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Grzegorz 

Gaża, zapytał, dlaczego ta kwota to 1 400 tysięcy złotych, a nie np. 2,5 miliona, skoro jest 

ambitny plan, który ma przynosić wyniki. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, podkreślił, że 

nie można dzisiaj zbadać efektywności środków, które będą wydatkowane. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Grzegorz 

Gaża, powiedział, że twórca planu powinien znać jakiś pułap, budżet, jaki planuje wydać 

w roku. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, powiedziała, że były rozmowy z panem profesorem 

Banysiem, który zna kwotę proponowaną przez Zarząd, z gwarancją, że wystarczy to na 

start, na te projekty i przedsięwzięcia, które planuje w 2018 roku. Zarząd wyszedł 

z założenia, że nie ma podstaw, żeby dawać więcej, ani żeby dawać mniej. Jest ten sam 

pułap pieniędzy z dużym oczekiwaniem, że ma być lepiej. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, przypomniał, 

że już przy dyskusji o likwidacji biura w Brukseli padły informacje o zamiarze 

przeznaczenia takich środków na Stowarzyszenie „Pro Silesia”. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, powiedział, że kwestia składki i kwestia utworzenia Stowarzyszenia to dwie 

różne rzeczy. Od dłuższego czasu sygnalizowaliśmy, że nie jesteśmy zadowoleni ze 

sposobu i efektów funkcjonowania Biura, i że środki są źle wydatkowane, dlatego 

inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia została poparta. Jednak przy tworzeniu była też 

deklaracja, że Zarząd przedstawi wizję, kierunki, zadania i działania, jakie będzie chciał 

realizować. Wystąpienie p. prof. Banysia nie zawierało żadnych konkretów. Dzisiejszy 

kolejny etap rozmowy o Stowarzyszeniu to rozmowa o budżecie – mamy konkretną 

kwotę i pytam o konkretne cele. Zarząd kalkulując taką składkę powinien mieć bardziej 

szczegółowe plany. Nie wiadomo, ile dadzą inni członkowie Stowarzyszenia i nie 
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wiadomo, jaki będzie przyszłoroczny budżet, nie ma konkretnych planów, nie wiadomo, 

jakie projekty będą realizowane. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, zwrócił 

uwagę, że być może zarząd Stowarzyszenia, nie mając wiedzy o przyszłorocznym 

budżecie, nie nakreślił planu działań, nie wiedząc, ile pieniędzy będzie miał do 

dyspozycji. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, powiedział, że zarząd powinien wyjść z planem, pokazać, co chce zrobić i ile 

potrzebuje na to pieniędzy. Wtedy członkowie Stowarzyszenia deklarują kwoty składek, 

i jeżeli budżet się nie domyka, to zarząd decyduje, z czego zrezygnuje. Tak się konstruuje 

budżet. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, podkreślił, że 

Stowarzyszenie jest platformą współpracy pomiędzy podmiotami je tworzącymi. Cele 

Stowarzyszenia w tym gronie są określone. Jednym z nich jest prowadzenie biura 

w Brukseli, bardzo konkretny cel, który „skonsumuje” znaczną część z kwoty z 1 400 

tysięcy złotych. Pracownicy tam zatrudnieni są na prawie belgijskim i wynagrodzenia są 

zupełnie inne niż u nas. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Sylwia 

Cieślar, przypomniała o kosztach wynajmu lokalu w Brukseli. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Marta 

Salwierak, zaproponowała zaproszenie na posiedzenie Komisji przedstawicieli 

Stowarzyszenia. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, postanowiła o wprowadzeniu do Planu pracy Komisji na 2018 rok 

punktu dotyczącego spotkania z władzami Stowarzyszenia. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, powiedział, że jeśli celem Stowarzyszenia jest prowadzenie w dalszym ciągu 

biura, to jest to bardzo płytki cel. Powinno to być narzędzie do realizacji konkretnych 

celów. Spieramy się o kluczową rzecz: o wymierne dla województwa efekty 

funkcjonowania. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, dodała, że chodzi o racjonalne wydatkowanie środków publicznych. 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, poparł 

pomysł posiedzenia Komisji z udziałem profesora Banysia i pozostałych członków 

zarządu Stowarzyszenia. Warto poznać opinie nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale 

też innych samorządów i specjalnej strefy ekonomicznej. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, dodała, że prowadzenie biura w Brukseli jest 

narzędziem do osiągnięcia celów, a celem strategicznym jest większa promocja regionu 

w Brukseli poprzez działalność statutową „Pro Silesii” – konferencje, realizację 

wspólnych projektów międzynarodowych, których efektem jest to, żeby Śląsk było 

bardziej widać na forum międzynarodowym. Nie wnikamy w działalność statutową, 

tylko oczekujemy realizacji celów, a poprzez jakie narzędzia, przedsięwzięcia „Pro 

Silesia” te cele osiągnie – jest to autonomiczna decyzja Stowarzyszenia. 

Pod względem formalno-prawnym nie musimy znać składek, jakie będą odprowadzane 

przez innych interesariuszy. Naszym celem jest sfinansowanie działań, które skutkują 

realizacją celu strategicznego poprzez te działania, które Zarząd zaakceptował, 

w momencie, kiedy profesor Banyś przedstawiał swoje propozycje. Istotne jest to, żeby 

region był dobrze reprezentowany w Brukseli. Poziom środków na przyszły rok, 

podobny jak w poprzednich latach, ma służyć temu, żeby dać Stowarzyszeniu czas na 

rozruch i rozwinięcie skrzydeł. Może okazać się, że środków będzie za dużo, co też jest 

możliwe, bo jest pomysł wspólnego prowadzenia biura z innymi regionami. Żeby to się 

ziściło, najpierw musi być zatwierdzony budżet, żeby Stowarzyszenie wiedziało, o jakich 

środkach w ogóle mowa, i na jakie przedsięwzięcia może sobie pozwolić. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Grzegorz 

Gaża, powiedział, że nie chodzi o rozliczanie Stowarzyszenia, ale raczej Zarząd 

Województwa z planowania. Wynajęcie biura kosztowało ok. 120-130 tysięcy złotych 

w skali roku, czyli nawet nie 10% budżetu. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, sprostował, 

że więcej – teraz jest około 230 tysięcy złotych, i to jest taniej. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, przypomniała, że umowa się kończyła i Zarząd nie był 

zainteresowany przedłużeniem umowy w tym samym miejscu, lokalu, bo był on za 

drogi. 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, powiedział, 

że teraz siedziba jest wspólna, razem z województwem opolskim i małopolskim. Jest 30-

40% taniej, a na przyszły rok koszt wynajmu tych pomieszczeń to około 230 tysięcy 

złotych w skali roku. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Grzegorz 

Gaża, zapytał o wydatki na podróże zagraniczne – w jakim stopniu został wykorzystany 

budżet 2017 roku. 

Kierownik Referatu Obsługi Finansowej i Pomocy Technicznej w Wydziale 

Organizacyjnym, pani Joanna Porowska-Wywioł, odpowiedziała, że plan wynosił 

300 tysięcy złotych, wydatkowanie na dzień posiedzenia Komisji wyniosło 

200 099,53 zł. Pozostał jeszcze grudzień.  

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał o wydatki na monitoring mediów (codzienny elektroniczny przegląd 

prasy ogólnokrajowej i regionalnej – 40 tysięcy złotych). Czy marszałek, mając biuro 

prasowe, dodatkowo zleca zewnętrzną usługę przeglądania prasy ogólnokrajowej 

i elektronicznej, portali internetowych? 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, wyjaśniła, że usługa polega na zleceniu 

monitorowania wszystkich mediów w Polsce, zbiera się codziennie informacje 

o regionie śląskim w różnych wątkach (komunikacja, edukacja, kultura itd.). Tę jedną 

informację przesyła się do członków zarządu, do jednostek, podmiotów, które z tego 

korzystają. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, wyraził opinię, że od tego jest biuro prasowe. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, dodał, że być 

może chodzi o także o treści ukryte za „paywallem”, żeby nie kupować wszystkich gazet 

dostępnych na polskim rynku i nie płacić za artykuły sponsorowane, a dostać wszystkie 

informacje o województwie. 

/Ustalono, że pytanie zostanie przekazane do Wydziału Komunikacji Społecznej./ 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała o plan poziomu zakontraktowania środków (50-60%) na 

koniec 2018 roku – czy takie wskaźniki są wymagane i czy osiągnięcie tego pułapu jest 

uzasadnione tempem aktualnej realizacji projektów? 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, pani Anna 

Cekiera, powiedziała, że pierwszą kwestią jest zasada „n+3”. W związku 

z wynegocjowaniem programu w grudniu 2014 roku, liczy się rok 2014, 2015 i 2016. 

Na grudzień 2016 roku zasada „n+3” została wykonana o 40% więcej, niż powinna być. 

W połowie roku będzie sprawdzenie „n+3” z certyfikacji wydatków na grudzień 2017 – 

nie ma zagrożenia. Natomiast są jeszcze tzw. „ramy wykonania” – wskaźniki finansowe 

i rzeczowe, które liczą się do tzw. rezerwy wykonania. Na chwilę obecną nie ma 

zagrożenia wykonania wskaźników. W związku z ryzykiem ze strony beneficjentów – 

odstąpienie od umów, przetargi, oszczędności – przygotowane są działania naprawcze 

do wdrożenia w roku 2018. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała, czy przyjmując harmonogram, założono realizację 

określonych działań, czy zainteresowanie daną formą działania jest tak duże 

w określonym obszarze, że realizacja i ogłaszanie konkursów na dane działanie może 

zakończyć się wcześniej? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, pani Anna 

Cekiera, potwierdziła, że są działania, w których w przyszłym roku mogą być ostatnie 

konkursy, które wyczerpują zaplanowaną alokację – chyba że pojawi się rezerwa 

wykonania, którą będzie wolno wykorzystać w roku 2019, pojawią się oszczędności na 

projektach, bądź Zarząd Województwa podejmie decyzje o przesunięciu lub realokacji 

środków. Te konkursy, które będą ostatnimi w 2018 roku, dotyczą działań związanych 

z edukacją ogólną, przedszkolami, z usługami zdrowotnymi, z teleopieką i koordynacją. 

W tematach związanych z ochroną zdrowia i polityką społeczną nadal zostają pieniądze. 

W działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy pieniądze są zakontraktowane w całości na 

szkolenia dla pracowników firm (innowacyjny w zarządzaniu system bazy usług 

rozwojowych, system popytowy – 6 operatorów w województwie śląskim, do których 

przedsiębiorcy mogą się zgłaszać w przypadku zainteresowania szkoleniem dla swoich 

firm). To przedsiębiorca decyduje, na jakie szkolenie wyśle pracownika, nie jest z góry 

powiedziane, jakie szkolenia są dofinansowane ze środków unijnych. Przeznaczona 

została na to kwota 420 milionów złotych. Wojewódzki Urząd Pracy zakończy także 

w przyszłym roku kontraktację środków związanych z kształceniem ustawicznym osób 

dorosłych.  
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Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała o działania związane z edukacją ogólną – czy jeśli środki 

skończą się wcześniej, to czy będzie wniosek do zarządu o relokację środków z innych 

działań, w których środki nie będą wykorzystane? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, pani Anna 

Cekiera, wyjaśniła, że relokacja środków to kilka procesów decyzyjnych. Wszelkie 

relokacje związane ze zmianą wskaźników rzeczowych i zmianą celów tematycznych 

wymagają renegocjacji z Komisją Europejską i jej zgody. Jest kilka etapów zgody, oraz 

kwestia wkładu własnego. Budżet państwa dokłada się w mniejszym lub większym 

stopniu, dlatego przesuwanie pieniędzy np. z pomocy społecznej na rzecz organizacji 

pozarządowych wiąże się z tym, że ośrodki pomocy społecznej miały 15% wkładu 

własnego, a dla organizacji pozarządowych aż 15% jest wielkością blokującą. Są to 

w głównej mierze decyzje zarządczo-finansowe. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał o planowane w 2018 roku zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim 

na poziomie 843 etatów – w roku 2017 jest 789 etatów – z czego wynika wzrost o około 

50 etatów, jakie nowe zadania dochodzą w 2018 roku? 

Skarbnik Województwa Śląskiego, pani Elżbieta Stolorz-Krzisz, wskazała na 

likwidację Śląskiego Zarządu Melioracji, która powoduje, że dużą część pracowników 

przejmą Wody Polskie, niektóre osoby przejmie Urząd Wojewódzki. Około 15 osób 

zostanie w Urzędzie Marszałkowskim dla zamknięcia, uzgodnienia. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, dodała, że będą dodatkowe etaty w wydziałach 

projektowych ze względu na ogrom pracy. 

/Ustalono, że pytanie zostanie przekazane do Wydziału Organizacyjnego./ 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku dalszych pytań, poddała pod głosowanie omawiane 

projekty uchwał: 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu 

Województwa Śląskiego na 2018 rok  (ZA – 5, PRZECIW – 3, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1); 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030  

(ZA – 5, PRZECIW – 3, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1). 
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Ad. 4. 

Omówienie propozycji tematów do Planu pracy Komisji na 2018 rok. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała o propozycje do Planu pracy. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, przypomniał o ujęciu w Planie spotkania z władzami Stowarzyszenia „Pro 

Silesia”. 

/Z sali padło kilka głosów o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji 

w Brukseli./ 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, na wniosek członków Komisji postanowiła o wprowadzeniu do 

Planu pracy na 2018 rok punktu dotyczącego wyjazdowego posiedzenia Komisji 

w Brukseli, służącego poznaniu zasad funkcjonowania biura w Brukseli i zapoznaniu się 

z realizacją zadań Stowarzyszenia. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, wobec nawiązania współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi, 

zaproponował temat współpracy województwa śląskiego z regionami. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zaproponowała, aby jedno z posiedzeń Komisji poświęcić 

Regionalnemu Trójkątowi Weimarskiemu i Szczytowi Młodzieży. 

p. o. Kierownika Referatu współpracy międzynarodowej w Wydziale Edukacji 

i Nauki, pani Beata Ładoń-Nowosińska, powiedziała, że w związku z reorganizacją 

i reformą administracji strona francuska w 2017 roku nie zorganizowała Szczytu, 

natomiast zadeklarowała, że zorganizuje Szczyt w 2018 roku. Strona niemiecka 

zorganizuje spotkanie ekspertów, temat zostanie określony – sprawy związane z energią 

lub cyfryzacją (do tej pory były to spotkania dotyczące dziedzictwa industrialnego). 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poprosiła o przesłanie innych propozycji do końca grudnia. 

 

Ad. 5. 

Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku zgłoszeń w tym punkcie i wobec wyczerpania 
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porządku obrad zamknęła posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej. 
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