PROTOKÓŁ NR V/XLI/17
z XLI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO V KADENCJI
(28.08.2017 r. – Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach, ul. Ligonia 46)

1. Otwarcie sesji – [godz. 1110 – radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący
Sejmiku]
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – Szanowni Państwo !
Spośród 45 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego w dzisiejszej sesji
zwołanej na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie województwa, zgodnie z podpisaną listą obecności, uczestniczy
37 radnych, a zatem stwierdzam prawomocność obrad i otwieram XLI sesję
Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji. Serdecznie wszystkich witam, w
pierwszej kolejności naszych szanownych gości – witam Pana Posła na Sejm
RP, Wojciecha Szaramę. Serdecznie witam Pana Nadinspektora Krzysztofa
Justyńskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – przy tej
okazji, myślę że będę wyrazicielem wszystkich Państwa, składamy Panu
Inspektorowi serdeczne gratulacje z tytułu awansu na stopień generalski i
liczymy na dobrą współpracę samorządu wojewódzkiego ze śląską policją dla
dobra mieszkańców naszego województwa. Serdecznie witam Pana Huberta
Wiśniewskiego, Zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach. Serdecznie witam Zarząd Województwa
Śląskiego na czele z Panem Marszałkiem Wojciechem Saługą, witam Panią
Skarbnik Elżbietę Stolorz-Krzisz. Serdecznie witam Pana Krzysztofa Dzierwę,
Sekretarza Województwa. Witam państwa dyrektorów wydziałów Urzędu
Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych. Serdecznie witam
przedstawicieli mediów i inne osoby wcześniej nie wymienione, a nade
wszystko serdecznie witam Państwa Radnych naszego Sejmiku. Szanowni
Państwo ! Przed realizacją porządku dziennego, a wcześniej jego
zatwierdzeniem, chcę nam wszystkim radośnie przypomnieć, że jesteśmy w
okresie organizacji i przebiegu dożynek, które odbywają się na różnych
szczeblach – dożynek, czyli święta dziękczynienia za zebrane w tym roku
plony. W dniu wczorajszym odbyły się 18. Dożynki Województwa Śląskiego w
Tworkowie, gmina Krzyżanowice, powiat raciborski. Chcę przy tej okazji w
imieniu nas wszystkich podziękować organizatorom tego pięknego święta, to
jest Zarządowi Województwa Śląskiego na czele z Panem Marszałkiem, ale
także Staroście Raciborskiemu, Panu Ryszardowi Winiarskiemu, Panu
Wójtowi Gminy Krzyżanowice, Grzegorzowi Utrackiemu i Prezesowi Śląskiej
Izby Rolniczej, Romanowi Włodarzowi. Na tych dożynkach Zarząd
Województwa bardzo godnie reprezentował Pan Marszałek Stanisław
Dąbrowa, tak, że za aktywność, za przygotowanie i udział w przygotowaniu
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Panu
Marszałkowi
serdecznie
dziękujemy.
Dziękujemy
też
współpracownikom, nade wszystko pracownikom Wydziału Terenów
Wiejskich na czele z Dyrektorem Jerzym Motłochem, także innym służbom, w
tym finansowym, serdecznie dziękuję. Te piękne uroczystości dożynkowe
odbywały się w ubiegłym tygodniu, ale także w ostatni weekend na terenie
całego województwa. Były to dożynki parafialne, parafialno-gminne,
diecezjalne, powiatowe i inne. Tych uroczystości było dużo i można
powiedzieć dobrze, że są organizowane, że możemy podziękować ludziom i
Opatrzności za te nasze plony, za nasz chleb powszedni. Z tego co pamiętam
chciałem przypomnieć, że dożynki odbyły się na szczeblu powiatowym dla
powiatu częstochowskiego, myszkowskiego, rybnickiego i wiele, wiele
innych. Takim symbolem uroczystości dożynkowych jest chleb dożynkowy –
zawsze się mówi, bo faktycznie taki jest wypieczony z tegorocznych zbiorów,
także korony, czy też zdjęcia dożynkowe, też pięknie przyozdabiają te nasze
święta. Dlatego też kończąc tą część poza porządkową, ale myślę że miłą i też
uroczystą, chcę powiedzieć, że niektóre z tych symboli zostały tutaj
dostarczone, dlatego też informuję, że Pan Radny Grzegorz Wolnik przyniósł
chleb dożynek rybnickich, Pani Radna Krystyna Jasińska z dożynek powiatu
myszkowskiego, tak, że proszę o zabranie głosu jeśli Państwo sobie życzą i
przekazanie – myślę, że najgodniejszym odbiorcą będzie Pan Marszałek,
gospodarz województwa, odbiorcą tych materialnych wyrazów święta plonów.
- radny Grzegorz Wolnik – czy Pani Radna również chce zabrać głos ? …
Nie ! No to ja myślę, że w imieniu wszystkich samorządowców naszego
województwa i w imieniu mieszkańców, którzy już te dożynki odbyli,
zaproszę Pana Marszałka do przekazania tego symbolicznego bochenka chleba
z tegorocznych zbiorów. Oby był ten chleb dzielony co najmniej równie
sprawiedliwie jak dotychczas…
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – myślę że
powinniśmy powstać, bo to jest piękny gest …[…]… Przystępujemy już do
realizacji porządku dziennego…

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Sejmiku.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Sejmiku.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy Województwa
Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku
(druk V/632).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (druk V/630).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród
Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe (druk
V/631).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/634).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa
Śląskiego na 2017 rok (druk V/635).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich
wydatków na 2017 rok (druk V/633).
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom
i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin
i powiatów Województwa Śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych
systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017
roku (druk V/628).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/15/2017 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego (druk V/629).
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (druk V/625).
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Częstochowie (druk V/627).
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach (druk V/626).
15. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku.
16. Informacja o Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
17. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie
pomiędzy sesjami.
18. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie sesji Sejmiku.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – informuję, że w dniu
24 sierpnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przesłał dodatkowe projekty
uchwał w sprawie: zmian w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2017 –
projekt uchwały w tym zakresie otrzymaliśmy na druku V/636 oraz w sprawie
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przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na
wsparcie osób i rodzin mieszkających w gminach Brusy i Sulęczyno,
poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w województwie
pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Projekt tej drugiej uchwały
otrzymaliśmy na druku V/637. Po ewentualnym przegłosowaniu proponuję
umieścić projekty tych uchwał do dalszych obrad jako pierwsze punkty
merytoryczne porządku dziennego. Przypomnę przy tym, że zmiana porządku
dziennego wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu
Sejmiku, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa. Czy są
inne propozycje zmian porządku obrad ?
- radny Zbigniew Przedpełski – Marszałek Województwa jest jednym z
najważniejszych organów jeżeli chodzi o wykonywanie kompetencji
wynikających z ustawy o odpadach. Chciałem prosić Szanownych Państwa
radnych o poszerzenie porządku obrad o informację Pana Marszałka odnośnie
polityki właśnie w dziedzinie udzielania i cofania zezwoleń na zbieranie
odpadów i innych kompetencji wynikających z tej ustawy. Z terenu
województwa dochodzi coraz więcej sygnałów o różnego typu zjawiskach
kłopotliwych. Naszą sesję zaszczycił, nie był tu wymieniony, ale pozwolę
sobie powitać, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu, ale to są obecnie
problemy już nie tylko Bytomia, bo to jest i Zabrze i Będzin i Piekary Śląskie,
tak, że udzielenie takiej informacji i dyskusja w tym temacie byłyby celowe i
zasadne.
- radny Jan Kawulok – chciałbym w swoim wystąpieniu powrócić do sprawy,
która jest dla części radnych bardzo ważna. Na poprzedniej sesji jako klub
radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosiliśmy wniosek o omówienie
okoliczności, przyczyn wystawienia spektaklu Klątwa. Myśleliśmy, że być
może ten sezon urlopowy uniemożliwia, że tak powiem, pełną informację i
nasz wniosek przepadł w głosowaniu. Pod koniec sesji zaapelowałem więc do
Pana Przewodniczącego żeby zupełnie na spokojnie ująć to w programie
kolejnej sesji. Interesowały nas tematy czy Zarząd się nad tym zastanawiał,
czy rada programowa się tematem zajmowała, to oczywiście, co radny ma do
tego pełne prawo. No niestety jestem zaskoczony, że otrzymując ten program
dzisiejszej sesji, że tego punktu nie ma, a nawet Pan Przewodniczący
powiedział, że absolutnie nie widzi takiej potrzeby i nie będzie na ten temat
rozmowy. To jest po prostu niezrozumiałe, że jedna osoba, reżyser, ma prawo
publiczne wystąpić, a już radny nie. W tej sytuacji Pan Radny Przedpełski
złożył interpelację na poprzedniej sesji. Uzyskał odpowiedź w czwartek, część
z Państwa na pewno tą odpowiedź zna. I ta odpowiedź właściwie jest bardzo
przykra – właściwie nic złego się nie stało i można wnioskować, że w każdej
chwili można, że tak powiem, taki spektakl powtórzyć. Żadnych działań
zapobiegawczych, żadnych wyjaśnień – nie, bo nie ! W tej sytuacji, Panie
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Przewodniczący, składam wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt:
informacja radnych o przyczynie złożenia wniosku o odwołanie Marszałka
Województwa Śląskiego. Niniejszym ten wniosek składam … To jest temat
punktu, o który powinien być rozszerzony porządek obrad, a wniosek z
odpowiednimi podpisami składam na Pana ręce… …[głosy z sali, poza
nagraniem]…
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku –…proszę nie
dyskutować, jak wniosek będzie skutecznie przegłosowany, czyli wejdzie do
porządku dziennego, będzie czas na pełne uzasadnienie i dyskusje.
- radna Lucyna Ekkert – głos sprzeciwu co do propozycji, co do wniosku Pana
Przewodniczącego Jana Kawuloka. Proszę pozwolić, że kilka zdań na temat
wprowadzenia, że tak powiem, przez Pana Kawuloka – dotyczy to Klątwy.
Szanowni Państwo ! Mając na uwadze emocje, jakie towarzyszyły
wystawieniu sztuki Klątwa … ale jak się okazuje towarzyszą nadal, ale też
biorąc pod uwagę opinie wygłaszane przez osoby, które najczęściej tego
spektaklu nie widziały i nie uczestniczyły, sprowokowały mnie do zaproszenia
Pana Dyrektora Teatru Rozrywki na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i
Kultury. Komisje i posiedzenia komisji, to są miejsca debat, rozmów i
dyskusji. Mieliśmy możliwość zasięgnąć opinii Pana Dyrektora, dowiedzieć
jakie były przyczyny, jakie były też pobudki i okoliczności wystawienia tego
spektaklu. To tyle !
- radny Andrzeja Gościniak – jak wszyscy znamy procedurę w tym punkcie
porządku obrad, Przewodniczący dopuszcza jeden głos za i jeden głos
przeciwko. Przed chwilą został zgłoszony wniosek przeciwko projektowi
wniosku Pana Przewodniczącego klubu Kawuloka, ja składam wniosek
przeciwko wnioskowi Pana Radnego Przedpełskiego. Kilka zdań uzasadnienia.
Niedawno, bo w kwietniu, uchwaliliśmy tzw. uchwałę antysmogową dla
województwa, powszechnie oczekiwaną. Prace nad projektem trwały, o ile
pamiętam, dłużej niż półtora roku. Jednym z istotnych organów, które były
konsultowane w trakcie całej procedury przygotowania tego projektu uchwały
były samorządy. Wszyscy po długiej dyskusji, trudnej, doszli do konsensusu i
na tej podstawie Sejmiku przyjął antysmogową uchwałę. Ta uchwała startuje
1. września, za kilka dni. Szanowny Panie Radny ! Zwracam się do Pana
Radnego Przedpełskiego – z wielkim zainteresowaniem zawsze słucham Pana
wystąpień, tego także, ale dajmy spokojnie wystartować tej uchwale,
poczekajmy kilka miesięcy, niech ona, jak to się mówi, w praniu się sprawdzi,
a potem dopiero próbujmy oceniać jej skutki. Jeśli będzie potrzeba z
pewnością wszyscy będziemy dokonywali stosownych korekt, ale wówczas
kiedy będzie taka potrzeba.
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- Pan Wojciech Szarama, poseł na Sejm RP – ustawa [uchwała] antysmogowa
– tą ustawę można przywitać z zadowoleniem, to jest zupełnie oczywiste,
natomiast Pan Radny Przedpełski mówił o innym problemie, nielegalnego
składowania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i ta sprawa już nie może
czekać, dlatego że Bytom tonie w śmieciach, które są dla zdrowia
niebezpieczne. Ostatnia informacja z Będzina – identyczna sytuacja –
wyziewy, opary trudne do wytrzymania dla mieszkańców. To samo się dzieje
w Zabrzu, To samo się dzieje w wielu gminach województwa śląskiego. I tutaj
mamy do czynienia z sytuacją gdzie Marszałek i podległe mu służby wydają
decyzje, wydają zgodę tzw. rekultywację terenu, natomiast na tym terenie
rzekomo rekultywowanym odbywa się składowanie śmieci, ordynarne
składowanie śmieci, które po części są odpadami przywożonymi spoza
województwa śląskiego, tak jak ostatnio żeśmy to widzieli, niebezpiecznymi
dla życia i zdrowia mieszkańców. I od dwóch lat, więcej, Urząd
Marszałkowski w tej sprawie nic nie robi, nie cofa decyzji, tych, które zostały
wydane, mimo tego, że ma ewidentne dowody na niezgodną z prawem
działalność na tych wysypiskach. Nie cofa tych decyzji ! A urzędnik, który
miał odwagę kiedyś takie decyzje zaproponować i wprowadzić w życie, po to
żeby karać przestępców, został zwolniony. Ta informacja jest niezbędna po to
żeby województwo mogło normalnie funkcjonować. Nasze województwo nie
może zmienić się w wysypisko śmieci w dosłownym tego słowa znaczeniu, a
co do punktu przedstawionego przez Pana Kawuloka, nie może się zmienić w
wysypisko intelektualne i Państwo jako radni Sejmiku Województwa
Śląskiego nie powinniście na to pozwolić ! A powinniście pozwolić żeby te
problemy były przynajmniej przedyskutowane.
- Marszałek Wojciech Saługa – Panie Pośle ! Jeżeli Pan mówi, że Urząd
Marszałkowski nic nie robi, to ja powiem Panu: parlament nic nie robi !
Potraficie zmieniać przepisy w jedną noc, a tu wadliwe przepisy, które
obowiązują … Pan przychodzi tutaj i Pan nas chce pouczać co mamy robić !
Ja bardzo chętnie z Panem usiądę … Podpisałem pismo do wszystkich
parlamentarzystów właśnie z prośbą o zmianę prawa, bo to jest proszę Pana
tak jakbyśmy wydali prawo jazdy komuś, potem policja kogoś łapie na
przestępstwie i Pan by miał pretensje do nas, tych wydawców prawa jazdy, że
my nie bierzemy tego prawa jazdy ! Są proszę Pana inne przepisy, które
powodują wycofanie się z pewnych rzeczy. Takie procedowanie, o którym Pan
mówi, w dzisiejszych przepisach prawa może trwać dwa lata. I jest tak też, że
my nie dajemy decyzji, a ministrowie pańskiego rządu nakazują nam wydanie
tej decyzji i to jedna z tych spraw, w jednym mieście tak to wygląda. Myślę
proszę Państwa tak, bo temat jest naprawdę poważny, zdecydowałem się do
wszystkich parlamentarzystów województwa śląskiego napisać takie pismo,
ponieważ mamy kuriozalną sytuację. Wydajemy decyzje w dobrej wierze,
później przedsiębiorcy naginają przepisy, bądź dokonują rzeczy niezgodnych z
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prawem i potem mamy właśnie pat prawny, bo nie możemy się z czegoś
takiego wycofać. Ale są też jakby służby wojewódzkie, które pewne rzeczy
przynajmniej mogą powstrzymywać, a my nie jesteśmy w stanie na podstawie
dzisiejszych przepisów w sposób łatwy, klarowny i szybki, czytelny, tych
decyzji unieważniać. Myślę, że chciałbym zrobić tak, bo nie wiem czy sesja
Sejmiku jest dobrym miejscem żeby o tym dyskutować, ale zrobić ekstra
spotkanie, ale właśnie z tymi, którzy prawo stanowią, Panie Pośle, żebyśmy o
tym poważnie porozmawiali, a nie żeby Pan przyszedł tutaj i nas pouczał.
Zmieńcie te przepisy – jedna noc, 13 jest chyba Sejm, 14. może być gotowe.
Więc proponuję dzisiaj tego nie rozpatrywać w tym trybie, szczególnie że nie
ma resortowego marszałka i albo przenieśmy to i się przygotujemy naprawdę
… bo te śmieci proszę Pana, to nie jest jakieś moje … ja nie mam satysfakcji z
tego, że te śmieci tam są …więc żeby temat załatwić też jest nam potrzebne
mocne spotkanie robocze z tymi, którzy są tematem zainteresowani, bądź z
tymi, którzy w ogóle w tym temacie współuczestniczą, ale jeszcze raz powiem
że to są parlamentarzyści, ponieważ prawo mamy takie, jakie mamy, plus
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, oczywiście Urząd
Marszałkowski, urząd wojewody i pewnie jeszcze ktoś by się w tym
kontekście mógł znaleźć. Mamy problemy w tych miastach, które Pan
wymienił, ale tu chcielibyśmy zareagować, potrzebujemy absolutnie tutaj nie
pouczania nas i pohukiwania, ale potrzebujemy wsparcia. I o takie wsparcie,
Panie Pośle, z tej mównicy proszę.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – przypominam, że
obradujemy w punkcie rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku
obrad…
- radny Piotr Czarnynoga – chciałbym złożyć wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Bytomia,
Pana Mariusza Janasa, który nas poinformuje o dramatycznej sytuacji w
Bytomiu i o wystąpienie radnej Miasta Chorzowa, Bernadety Biskup, która
przedstawi nam stanowisko wielu mieszkańców Chorzowa, którzy są oburzeni
z kolei w tym śmieceniem intelektualnym. Składam taki wniosek, bo nietrudno
antycypować że Państwo w głosowaniu, dysponując większością głosów,
uniemożliwicie po raz kolejny dyskusję zarówno nad problemem śmieciowym,
jak i zechcecie zamknąć nam tutaj, no powiem po śląsku, gęby, żebyśmy nie
mogli powiedzieć wam wszystkim, ale też i społeczności Śląska, z jakiego
powodu musimy dzisiaj podjąć się rzeczy – dla mnie osobiście, samorządowca
z dwudziestosiedmioletnim doświadczeniem – bardzo przykrej. Przecież nie
było żadnych powodów, czekaliśmy tydzień temu, dzisiaj, aby Pan Marszałek
wystąpił tu przed nami, odciął się od tego co się stało w Chorzowie. Nie było
żadnego powodu aby nie mógł tego zrobić publicznie, także na sesji Sejmiku,
Marszałek odpowiedzialny za to przedstawienie, czyli Pan Henryk Mercik.
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Wolał zastosować znaną też w polityce zasadę skulenia ogona i ucieczki chyba
tam na urlop. No nie ma go dzisiaj z nami, zresztą tak się też i składa, że i w
tym problemie śmieciowym z Bytomia. Bardzo mi dobry sposób na to, żeby
trudne problemy mieszkańców Śląska zamykać – no, nie ma Marszałka, no to
nie dyskutujmy. Proszę Państwa ! Dajmy głos przedstawicielowi,
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bytomia, dajmy głos przedstawicielce
Rady Miasta Chorzowa. Zacznijmy wreszcie z tego miejsca rozmawiać o
istotnych sprawach, które dzieją się w województwie śląskim.
- radny Grzegorz Wolnik – niestety muszę z pewnym smutkiem skonstatować,
że Pan Przewodniczący klubu PiS, który wielokrotnie próbował nam jako
koalicji zarzucać, że jakieś tematy są nie omawiane na konwencie, są
wcześniej nie sygnalizowane, robi dokładnie to co próbował zarzucać nam.
Nie wiem po co spotyka się o godz. 900 konwent, kiedy my dowiadujemy się
na sesji, że są jakieś zupełnie nowe kwestie. Pytał Przewodniczący czy
Państwo będą mieli jakieś wnioski do porządku obrad – Pan Przewodniczący
nie zgłaszał żadnego i teraz przychodzi sesja i my z zaskoczenia dowiadujemy
się, że mamy debatować na tematy niezmiernie istotne tak ad hoc. Tym
bardziej, że jak rozumiem to goście, którzy przyszli, na pewnie Państwa
zaproszenie – oczywiście sesja Sejmiku jest otwarta dla wszystkich, więc
serdecznie gości witam w imieniu swojego klubu – na pewno są znakomicie
przygotowani do dyskusji, a my mamy improwizować. Tak nie będziemy się
bawić Panie Radny ! Albo rozmawiamy poważnie i materiały, czy też tematy
omawiamy wcześniej, albo ich po prostu na tej sali nie będzie. Ja też mam np.
uchwałę na temat kolei aglomeracyjnej i myślałem ją wprowadzić na tą sesję,
bardzo ważny temat dla mieszkańców Śląska i Zagłębia, ale nie
wprowadziłem. Napisałem pismo do Przewodniczącego żeby to wprowadzić w
normalnym trybie na następną sesję, omówić na komisji, etc. To jest, wydaje
mi się, w miarę cywilizowany sposób na procedowanie w Sejmiku i tak sobie
to wyobrażam, natomiast na pewno klub Platformy Obywatelskiej nie będzie
głosował za tego typu wpuszczaniem tematów, o których wcześniej nie
rozmawialiśmy.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – raz jeszcze
przypominam, że jesteśmy w punkcie rozpatrzenie zmian w porządku obrad…
- radny Jan Kawulok – tak ! Na konwencie był temat poruszany, ja chyba
dosyć dokładnie powtórzę teraz. Pan Przewodniczący powiedział: jeżeli dzisiaj
złożycie wniosek o omówienie, to my go wam odrzucimy. Czy ja w tej
sytuacji miałem coś do powiedzenia więcej ? …[głos z sali, poza
nagraniem]… Jeszcze raz podkreślam … Odnoszę się do wystąpienia Pana
Grzegorza Wolnika – na konwencie padła deklaracja jednoznaczna, że jeżeli
klub PiS powtórzy wniosek o omówienie tematu wystawienia Klątwy, czyli
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wniosek, który był składany na sesji poprzedniej w moim wystąpieniu
końcowym i w interpelacji Pana… to on będzie odrzucony ! I to powiedział
osobiście Pan Przewodniczący, więc w tej sytuacji nie składałem tego
wniosku. Chyba to jest dosyć logiczna arytmetyka, zawsze była moją mocną
stroną. Składamy inny wniosek, ponieważ … dlatego właśnie składam
wniosek o rozszerzenie porządku obrad, tj. informacja radnych o przyczynie
złożenia wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego – o
przyczynie złożenia. Oczywiście w tej przyczynie złożenia pojawi się temat
Klątwy, no bo przecież to jest jeden jedyny temat, który jest w tym wniosku
złożony. Oczywiście wiem, że wtedy radni dostaną pewne materiały, choćby
te nasze. Na pewno wszyscy dostaną odpowiedź Wicemarszałka na
interpelację Pana Radnego Przedpełskiego, także tutaj tylko i wyłącznie
Szanowni Państwo wprowadźcie ten punkt do porządku obrad i zrobimy jakiś
krok do przodu, bo na dzień dzisiejszy po dwóch sesjach, to co powiedział Pan
Czarnynoga, no niemożliwe jest żeby radni nie mieli prawa wypowiadać się w
imieniu mieszkańców w temacie, który interesuje jednak znaczną część
mieszkańców województwa śląskiego. To nie jest tak, że to interesuje klub
radnych PiS. I stąd rozszerzenie, ten wniosek Pana Czarnynogi odnośnie tych
dwóch wystąpień. Tak, że ja oczywiście apeluję żeby najzwyklej te dwa
punkty, te tematyczne, przyjąć do porządku obrad i temat się sam rozwiąże.
- radny Grzegorz Wolnik – zaczęliśmy rozmowę o teatrze, a zrobił się kabaret.
Przykro mi, myślę że rozmawiamy trochę jak gęś z prosięciem, bo ja o czym
innym, Pan Radny o czym innym. Jeżeli faktycznie Państwo złożyliście
wniosek o odwołanie Marszałka z powodu tego, że odbył się taki czy inny
spektakl, to trudno mi to komentować. Są inni specjaliści od tego typu
komentarzy, ja tego robił nie będę, natomiast ja mówiłem o tym, że Pan Radny
ani słowa nie powiedział na temat odpadów, co jest niezmiernie istotnym
tematem. Zapraszają Państwo kogoś na sesję jako gości, stawiacie ich w
sytuacji niewygodnej. Dlaczego tego nie wyartykułował Pan Przewodniczący
właśnie na konwencie, kiedy moglibyśmy ten temat przegadać na klubach ?
To nie są tematy błahe. To nie są tematy na wrzuty od tak, bo komuś się
wymyśliło, że teraz trzeba rozmawiać o tym. Powiedział Marszałek Saługa
przed chwilą, że to wymaga poważnej debaty, również z udziałem
zewnętrznych podmiotów, w tym parlamentarzystów, inspekcji, itd. Dlaczego
o tym nie mówicie wcześniej, nie sygnalizujecie ? Mam wrażenie, że to jest
tylko i wyłącznie chęć zaistnienia, a nie rozwiązania tematu.
- Marszałek Wojciech Saługa – ja w kwestii odpadów, ale odnośnie też
wniosku o odwołanie, czyli rozumiem, że przez to, że Przewodniczący nie
wprowadził punktu do porządku obrad, to chcecie odwołać mnie, który nawet
nie jestem radnym. Rozumiem … taki sposób myślenia, to nie ja decyduję czy
taki punkt w porządku obrad jest. Przeczytam fragmenty pisma, które
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skierowałem do wszystkich parlamentarzystów z związku z tymi odpadami i
tu ukłony do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu, ukłony takie, że
po prostu próbują coś z tym zrobić, a wszyscy mamy związane ręce … Liczne
i powtarzające się przypadki składowania i magazynowania odpadów w
miejscach do tego nie przeznaczonych skłaniają mnie by zaapelować do
parlamentarzystów RP o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego
zmian, które powstrzymałyby ten proceder. Problem ten szczególnie mocno
dotyczy województwa śląskiego, w którym istnieje wiele tzw. terenów
niekorzystnie przekształconych, będących spadkiem po wieloletniej
intensywnej działalności przemysłowej i wydobywczej, a które ponownie stają
się miejscem prowadzenia rabunkowej gospodarki, tym razem w kontekście
gospodarowania odpadami. Zakładnikami tej sytuacji stają się mieszkańcy,
którzy najdotkliwiej i w sposób bezpośredni odczuwają skutki takiego
procederu. Kozłem ofiarnym pozostają samorządy, które zobligowane do
wypełnienia nieskutecznych przepisów prawa nie są w stanie zabezpieczyć
interesów własnych […?] To one ostatecznie pozostają z problemem groźnych
lub niebezpiecznych odpadów, którymi muszą się zająć w zastępstwie po
upadających, czy zamykanych przedsiębiorstwach. Doświadczenia takich
miast jak: Bytom, Piekary Śląskie, Rybnik, Wodzisław Śląski, które już dzisiaj
odczuły skutki niewydolności systemu gospodarowania odpadami, pozwalają
mi przedstawić propozycje zmian regulacji prawnych, zarówno o charakterze
prewencyjnym, jak i karnym. Regulacją o charakterze zapobiegawczym
powinno być wprowadzenie wobec podmiotów zainteresowanych
przetwarzaniem odpadów poza instalacjami obowiązkowego zabezpieczenia
roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku.
Stanowiłoby to zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do
przywrócenia środowiska do stanu sprzed podjętych działań objętych decyzją
administracyjną. Pod rozwagę pragnę również poddać wprowadzenie
regulacji prawnych o charakterze represyjnym, uruchamianych już po
wykryciu nielegalnego procederu, tj. nowych administracyjnych kar
pieniężnych oraz przepisów karnych dotyczących wykroczeń związanych ze
składowaniem. Penalizacja takiego procederu byłaby jasnym i czytelnym
sygnałem jak traktowane będą działania, które w sposób ewidentny łamią
normy prawne. Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność zmiany w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rozliczeń
pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne.
Zamiast systemu ryczałtowego wprowadzony powinien zostać obowiązek
rozliczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów w zależności od
faktycznej ilości przekazywanej do instalacji. I na tym poprzestanę. Panie
Pośle ! Bardzo proszę o zainteresowanie parlamentarzystów tym procederem.
Samorządy mają związane ręce, tak Bytom, jak i my, nie potrafimy sobie sami
z tym poradzić, prosimy o skuteczne zmiany przepisów prawa tak, aby to …
bo powiem tak – dzisiaj ci, którzy handlują, czy składują te odpady śmieją
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nam się w twarz – wszystkim. Naszemu państwu się śmieją w twarz, ponieważ
tak mamy nieskuteczne przepisy, że za przeproszeniem robią co chcą. To się
wszystko dzieje tam, gdzie są tereny poprzemysłowe, pogórnicze. Jest taki
przepis, że można tam składować pewne rzeczy tak żeby niwelować, czy
wręcz w przyszłości rekultywować ten teren, a zwożone tam są śmieci z
całego kraju. System mamy dziurawy, patologiczny i myślę, że wszyscy na
czele z ministrem powinni odpowiedzieć na to.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – Panie Pośle !
Dyskusja …udzielę Panu głosu, tylko chcę swoje myśli wyrazić … jesteśmy w
punkcie rozpatrzenie zmian w porządku obrad… Jeśli wprowadzimy zmiany,
to będzie można dłużej dyskutować, ale jakiś czas i dyscyplina obowiązuje nas
wszystkich…
- Pan Wojciech Szarama, poseł na Sejm RP – chciałem zauważyć, że ten
punkt o którym Pan powiedział, do którego nikt nie jest przygotowany, widzę
że są wszyscy przygotowani do tego punktu żeby go omówić. Pan Marszałek
to zrobił w tej chwili. Panie Marszałku ! Wydaje Pan decyzje umożliwiające
składowanie odpadów na danym terenie. Może Pan tą decyzję cofnąć ? Może
Pan ! Ma Pan dowody na to, że te tereny są wykorzystywane niezgodnie z
prawem ? Ma Pan takie dowody ! Pytanie proste – kiedy Pan … zmiana prawa
… ja sam dochodzę do wniosku, że pewne przepisy powinny być bardziej
restrykcyjne i zmienione, ale musimy działać już tu i teraz. A więc, Panie
Marszałku, ja do Pana apeluję aby Pan niezależnie od kwestii politycznych
zaczął podejmować decyzje, te, które Pan może podejmować dla dobra
mieszkańców Bytomia, Będzina, Rybnika, wszystkich miast województwa
śląskiego. Niech Pan skorzysta z uprawnień, które Panu przysługują.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – jeszcze Pan
Marszałek ? Długo nam się ten porządek dzienny układa.
- Marszałek Wojciech Saługa – Panie Przewodniczący ! No muszę ! Nie
wydaję decyzji, decyzja jest zaskarżana do ministerstwa i Pan Minister
Mazurek nakazuje mi wydać tą decyzję. W takim jesteśmy momencie.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – więcej zgłoszeń nie
widzę. Za chwilę przystąpimy do głosowania – mamy pięć wniosków o
zmianę porządku dziennego, a w zasadzie o wprowadzenie pięciu spraw…
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2017 (druk
V/636):
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za
przeciw
wstrzym.

40
0
0

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej
na wsparcie osób i rodzin mieszkających w gminach Brusy i Sulęczyno,
poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w województwie
pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 roku (druk V/637):
za
przeciw
wstrzym.

40
0
0

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
informacja Marszałka o polityce wydawania i cofania zezwoleń na składowanie
odpadów w województwie śląskim:
za
przeciw
wstrzym.

13
25
2

Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
informacja radnych o przyczynach złożenia wniosku o odwołanie Marszałka
Województwa Śląskiego:
za
przeciw
wstrzym.

13
27
0

Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
wystąpienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Bytomia i radnej Miasta
Chorzowa:
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za
przeciw
wstrzym.

15
24
1

Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Sejmiku.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Sejmiku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na
rok 2017 (druk V/636).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji
celowych, przeznaczonej na wsparcie osób i rodzin mieszkających w gminach
Brusy i Sulęczyno, poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce
w województwie pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 roku (druk V/637).
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy Województwa
Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku
(druk V/632).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (druk V/630).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród
Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe (druk
V/631).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/634).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa
Śląskiego na 2017 rok (druk V/635).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich
wydatków na 2017 rok (druk V/633).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom
i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin
i powiatów Województwa Śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych
systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017
roku (druk V/628).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/15/2017 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego (druk V/629).
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14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (druk V/625).
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Częstochowie (druk V/627).
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach (druk V/626).
17. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku.
18. Informacja o Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie
pomiędzy sesjami.
20. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji Sejmiku.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Sejmiku:
Uwag nie zgłoszono:
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Sejmiku:
za
przeciw
wstrzym.

37
0
0

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Sejmiku:
za
przeciw
wstrzym.

40
0
0

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa
Śląskiego na rok 2017 (druk V/636):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy potrzebne jest
wprowadzenie do tego punktu porządku dziennego ? …[głos z sali, poza
nagraniem]… Wyraźnie widzimy po gestach Pani Skarbnik, że kolizji
formalnoprawnej, czy finansowej w tym zakresie nie ma. Proszę o
przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia
pozytywna. Czy inne komisje zajmowały się projektem tej uchwały ? … Nie
widzę ! Czy ktoś z Państwa… ? Nie widzę !
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Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

39
0
0

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej
w formie dotacji celowych, przeznaczonej na wsparcie osób i rodzin
mieszkających w gminach Brusy i Sulęczyno, poszkodowanych
w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w województwie
pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 roku (druk V/637):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy jest potrzebne
wprowadzenie do projektu tej uchwały ? … Nie widzę ! Proszę o
przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia
pozytywna. Czy inne komisje zajmowały się projektem tej uchwały ? … Nie
widzę ! Czy ktoś z Państwa zechce zabrać głos w tej sprawie ? … Nie widzę !
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

39
0
0

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy
Województwa Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku
pracy w 2016 roku (druk V/632):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy jest potrzebne
wprowadzenie do projektu tejże uchwały ? … Nie widzę !
- radny Jacek Świerkocki – rzeczywiście, Pan Przewodniczący poprosił o
wprowadzenie, ale myślę że nic takiego się nie stanie i w imieniu klubu PiS
chciałbym mimo wszystko poprosić o wprowadzenie, ale chciałbym także
skorzystać z okazji i odnieść się w momencie podjęcia uchwały właśnie nad
tymi sprawozdaniami za rok 2016. Szanowni Państwo ! Otrzymaliśmy
materiały, w których naprawdę w sposób rzeczowy, kompleksowy, kompletny
można rzec, mamy przedstawioną sytuację na rynku pracy za 2016 rok, ale
każdy kto chciałby pogłębić tą wiedzę, jeżeli odwiedził stronę Wojewódzkiego
Urzędu Pracy mógł zobaczyć już najnowsze dane na koniec czerwca 2017
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roku, a nawet prognozę na koniec lipca. Mamy do czynienia … m.in. tam się
znajduje taki dokument, bardzo ciekawa analiza sytuacji na śląskim rynku
pracy w ujęciu przekrojowym za lata 2014-2017. Nie sposób przejść obojętnie
nad tym i my jako klub PiS zwracamy na to szczególną uwagę, że w punkcie 6
– ja pozwolę sobie odczytać Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
gromadzi dane o natężeniu bezrobocia rejestrowanego od momentu powstania
województwa śląskiego. W tym czasie w czerwcu stopa bezrobocia wahała się
od 17,5 % w czerwcu 2003 roku do 6,6 % na koniec roku poprzedniego, a
obecnie, na koniec czerwca, 5,7 %. Już prognozy pokazują, że to może być
nawet obecnie 5,6 %. Z archiwalnych danych wiadomo, i nad tym chcemy się
pochylić, że w historii województwa śląskiego natężenie bezrobocia nigdy nie
było tak niskie jak obecnie. Spadek bezrobocia zaobserwowano w każdym z
powiatów, co ciekawe tylko dwa powiaty przekraczają magiczną barierę 10 %.
To jest wszystkim wiadome, że jest to Bytom, ale równocześnie w Bytomiu
zanotowano największy spadek liczby bezrobotnych, ale również w innych
miastach jak Katowice, Sosnowiec, Częstochowa ten spadek jest bardzo
wysoki. 24 maja na podstawie powołań Pana Marszałka ukonstytuowała się
nowa Wojewódzka Rada Rynku Pracy. Ja też bardzo się cieszę, mam zaszczyt
reprezentować Powiatową Radę Rynku Pracy w Żorach. W skład tej rady
zgodnie z przepisami ustawowymi wchodzi trzech przedstawicieli samorządu
województwa, natomiast ja chciałbym prosić mimo wszystko o wyjaśnienie i
wyrazić swoje zaskoczenie dlaczego w skład Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy nowej kadencji na lata 2017-2021 nie wchodzi żaden przedstawiciel
Sejmiku Województwa Śląskiego ? Może tu jakieś przeszkody były ? Myślę,
że na pewno znaleźliby się radni, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Szanowni Państwo ! Podsumowując,
jeszcze jedno pytanie sobie pozwolę – to jest moje osobiste, ponieważ sercem
jestem oświatowcem – Pan Marszałek Gramatyka wielokrotnie w tej sali
wyrażał zaniepokojenie i wysoką troskę o kwestie związane z zatrudnieniami
oświacie, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd
Województwa. Ja chciałbym spytać czy już obecnie mamy wiedzę na temat
tego czy rzeczywiście wchodząca w życie reforma oświaty spowodowała
jakieś perturbacje związane z rynkiem pracy nauczycieli ? Jeśli nie to
prosiłbym się odnieść w najbliższym czasie do tego tematu. Państwo
zatwierdzacie obecnie aneksy do arkuszy organizacyjnych, tak, że już macie
kompletną wiedzę na temat stanu zatrudnienia w oświacie województwa
śląskiego. Podsumowując – klub Prawa i Sprawiedliwości oczywiście
pozytywnie przyjmie uchwały dotyczące sytuacji na rynku pracy oraz oceny
realizacji zadań za rok 2016.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – proszę bardzo o
przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia …
opinia pozytywna.
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- Pan Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach – Szanowni Radni ! Właściwie mamy do czynienia z dwoma
sprawozdaniami – sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy i sprawozdanie
z działań ustawowych. Jeżeli chodzi o rynek pracy to województwo śląskie w
2016 roku notowało zgodnie z trendem spadek bezrobocia i wynosiło ono,
stopa rejestrowa wynosiła 6,6 % na koniec 2016 roku. W tym roku już jest to o
1 % mniej, w połowie roku, więc ten spadek jest bardzo dynamiczny. Liczba
bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich powiatowych urzędach pracy
to 120 tys. na koniec 2016. W tej chwili już jest to tylko trochę ponad 100 tys.
Bezrobotne kobiety w województwie śląskim to 66 tys. Jeżeli chodzi o główne
wskaźniki to bezrobotnych z prawem do zasiłku to jest 16 tys. osób, to jest
trochę ponad 10 %. Większość osób zarejestrowanych w urzędach pracy to
osoby, które prawa do zasiłku nie posiadają. Zamieszkali na wsi to 26 tys.
osób, długotrwale bezrobotni, czyli osoby zarejestrowane ponad rok, to 63 tys.
Bezrobotni poniżej 30 roku życia – taką nową kategorię mamy od kiedy
realizujemy program specjalnie dedykowany dla młodzieży, ponieważ zwykle
w statystykach pojawia się grupa wiekowa do 25 roku życia – na cele
realizacji programu Power używamy najczęściej teraz w tej grupie do 30 roku
życia i to była liczba 28 tys. osób wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Ta
liczba dynamicznie spada. Coraz mniejszy napływ młodych roczników do
bezrobocia świadczy o tym, że – po pierwsze – mamy problem demograficzny,
po drugie – bardzo szybko oni są absorbowani na rynku pracy. Generalnie
szczegółowe informacje Państwo posiadają w tym sprawozdaniu z sytuacji na
rynku pracy i gdyby były potrzebne jakieś szczegółowe informacje, tak jak
powiedział Pan Radny, bardzo dużo danych statystycznych posiadamy na
stronie internetowej. Wykonaliśmy także – i tutaj już nawiążę do
sprawozdania z realizacji zadań naszych ustawowych – zrealizowaliśmy
bardzo praktyczne i bardzo funkcjonalne badania, które są dostępne właśnie na
stronie internetowej, które mogą określić preferencje i prognozy
zapotrzebowania na zawody. Rok 2016 to była pierwsza prognoza na
wojewódzkim rynku pracy, teraz w 2017 już mamy drugą prognozę. Chodzi
mi o program, czy właściwie instrument do prognozowania, barometr
zawodów. Jest to badanie, które prowadzimy w województwie śląskim właśnie
dopiero teraz drugi rok, a 2016 był pierwszym rokiem. Bardzo łatwy i
funkcjonalny sposób do sprawdzenia przez każdego praktycznie, od dyrektora
szkoły, poprzez uczniów, a także właśnie samorządy i osoby decyzyjne, jeśli
chodzi o kierunki kształcenia. Można bardzo łatwo sprawdzić jakie zawody
będą prognozowane w roku kolejnym, czyli ten barometr ogłaszamy zawsze
na początku roku, dla którego prognoza jest wykonywana. Oczywiście nie
tylko działania z zakresu obsługi powiatowych urzędów pracy, czy obsługi
rynku pracy realizuje WUP. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani we
wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
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Ogłosiliśmy nabór na 16 konkursów w 2016 roku, akurat składa się ta liczba,
w sumie oceniliśmy około 2 tys. wniosków. Wszystkie projekty, które
realizowane są na terenie województwa śląskiego, przez instytucje spoza
sektora, czy spoza publicznych służb zatrudnienia, są właśnie przyjmowane,
oceniane i wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jeżeli chodzi o
rozliczenie ze starego jakby okresu programowania, to 2016 rok też był dla nas
ważnym rokiem pod względem zamknięcia już prawie definitywnego,
ponieważ tam pewne drobne rzeczy dogrywamy, zamknięcia Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, który Wojewódzki Urząd Pracy wykonał w
sumie w 103 %, czyli ponad środki, które były przyznane dla województwa
śląskiego. Był to efekt tego, że występowaliśmy o środki, które nie były
zrealizowane w innych województwach. To tak w skrócie, jeszcze na
podsumowanie – całe środki funduszu pracy, czyli tego funduszu naszego
krajowego, nie europejskiego, na 2016 rok, to było 363 mln, które zostały
przekazane do powiatowych urzędów pracy, czy to bezpośrednio na
finansowanie instrumentów, które posiadają w ramach ustawy powiatowe
urzędy pracy, czy to jako wkład własny do projektów unijnych, czy też jako
środki, które ekstra dostały powiatowe urzędy pracy w sytuacji kiedy ich
problemy w obszarze bezrobocia były na tyle palące, że z rezerwy ministra
otrzymali właśnie na dodatkowe projekty te środki. Tak, że to są takie bardzo
ogólne liczby i bardzo takie skrótowe sprawozdanie. Oczywiście działalność
WUP jest bardzo wielowątkowa i jeżeli Państwo Radni byliby zainteresowani
jakąś konkretną cyfrą lub działaniem, to jestem gotowy do odpowiedzi.
Jeszcze, Panie Przewodniczący, ponieważ padło pytanie dotyczące
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Otóż Wojewódzka Rada Rynku Pracy,
czyli ciało doradcze Pana Marszałka, które nie jest częścią administracji WUP
jest wybierane w sposób … nabór jest otwarty i każdy potencjalny chętny
mógł swoją aplikację złożyć i został przez Marszałka oceniony i wybrany,
także ja w tym temacie nie będę zabierał głosu.
- radny Jan Kawulok – tak się składa, że od wielu lat gromadzę sobie te dane
odnośnie stopy bezrobocia. Zawsze był to problem chyba dla nas bardzo
trudny, również konsekwentnie w tym roku poprosiłem o wersję papierową
żeby do segregatora dopiąć te dane. To na pewno jest wielka radość, że w tej
chwili ilość bezrobotnych tak szybko nam maleje, tu wspomnę liczbę 28.527,
tendencja, że tak powiem, wzrostowa spadku bezrobocia. To na pewno cieszy
i to świadczy o tym, że gospodarka ma się dobrze. Natomiast przy okazji,
ponieważ te tematy omawiamy wspólnie, temat oceny sytuacji na rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy i tutaj ten drugi dokument,
oczywiście bardzo pozytywnie go oceniam, natomiast przed nami jako
radnymi staje takie bardzo ważne wyzwanie w jaki sposób przekierować tą
pomoc troszeczkę, bo według mnie inne powinny być mechanizmy walki z
bezrobociem jeżeli bezrobocie jest, a inne jak go nie ma. Bo są dzisiaj miasta,
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które praktycznie … ich prezydenci mówią: u nas nie ma bezrobocia. I
ponieważ jesteśmy w przededniu pracy nad budżetem, powinniśmy faktycznie
się zastanowić czy te rozdziały, które w tej chwili są w tym punkcie generalnie
rynek pracy, czy można wykorzystać w innych obszarach, ponieważ pewne
zadanie zostało zrealizowane. To nie jest wbrew pozorom takie proste, mamy
pewne programy nawet wieloletnie walki z bezrobociem, czyli jakby ten
spadek nawet wyprzedził nasze plany, ale chyba niezbędne jest żeby właśnie
pracując nad budżetem – i tu apel i do pracowników urzędu, etatowych, ale
również do odpowiednich komisji, żebyśmy zwrócili na to uwagę pracując nad
budżetem, bo te same środki zainwestowane inne obszary, które są bardzo
prorozwojowe, jak choćby budowa dróg, być może że nam przyspieszą jeszcze
w kolejnych latach spadek bezrobocia. Czyli jak tu kiedyś powiedziałem:
głupcze, po pierwsze gospodarka, to to podtrzymuję i uważam, że powinniśmy
w tym kierunku iść, oczywiście nie tracąc z pola widzenia problemu
bezrobocia. Na dzień dzisiejszy na szczęście ono jest coraz mniejszym
problemem, chyba we wszystkich powiatach, widać, że ani jeden powiat nie
miał wzrostu. Tak, że myślę, że to jest dobra kolej rzeczy, natomiast my
powinniśmy wykorzystać te dane że bezrobocie jest mniejsze, że przychody
podatkowe nasze, głównie z CIT-u i PIT-u są większe, żebyśmy to
przebranżowili na rozwój gospodarczy województwa.
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

31
0
1

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III
edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (druk
V/630):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy jest potrzebne
wprowadzenie ? … Nie widzę ! Proszę o przedstawienie opinii Komisji
Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia jest pozytywna … oraz Komisji
Edukacji, Nauki i Kultury … opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa zechce
zabrać głos w tym punkcie porządku dziennego ? … Nie widzę !
Głosowanie nad uchwałą:
za

33
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przeciw
wstrzym.

0
0

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania
nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia
sportowe (druk V/631):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy potrzebne jest
wprowadzenie ? … Nie widzę ! Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji
Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia pozytywna … oraz Komisji Sportu,
Turystyki i Rekreacji … opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa Radnych
zechce zabrać głos w tym punkcie porządku dziennego ? … Nie widzę !
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.
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0
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk
V/634):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy potrzebne jest
wprowadzenie ? … Nie widzę ! Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji
Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia pozytywna … Czy inne komisje
zajmowały się projektem tej uchwały ? … Nie widzę ! W związku z tym czy
ktoś z Państwa zechce zabrać głos w sprawie tego projektu ? … Nie widzę !
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

23
0
11

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/635):
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- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy potrzebne jest
wprowadzenie ? … Nie widzę ! Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji
Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia pozytywna … Czy inne komisje
zajmowały się projektem tej uchwały ? … Nie widzę ! Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku dziennego ? … Nie
widzę !
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

23
0
12

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki
oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
(druk V/633):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy potrzebne jest
wprowadzenie ? … Nie widzę ! Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji
Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia pozytywna … oraz Komisji Edukacji,
Nauki i Kultury … opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby
zabrać głos ? … Nie widzę !
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

32
0
1

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu
ofert dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego pod nazwą
Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Województwie Śląskim w 2017 roku (druk V/628):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy potrzebne jest
wprowadzenie ? … Nie widzę zgłoszeń ! W związku z tym proszę o
przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia
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pozytywna … oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia … opinia
pozytywna. Czy ktoś z Państwa Radnych zechce zabrać głos w tym punkcie
porządku ? … Nie widzę !
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

36
0
0

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/15/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego
(druk V/629):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy potrzebne jest
wprowadzenie ? … Nie widzę ! Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji
Budżetu, Skarbu i Finansów … opinia pozytywna … oraz Komisji Rozwoju
i Zagospodarowania Przestrzennego … opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku ? … Nie widzę !
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

35
0
1

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (druk V/625):
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – z uwagi na to, że
mamy podobne także kolejne punkty, czyli 15 i 16, jeśli byłaby potrzeba
wprowadzenia, to proponuję omówić w ramach jednego cyklu wystąpień…
- radny Jan Kawulok – jako przewodniczący Komisji Statutowej, króciutko,
ponieważ komisja zaopiniowała pozytywnie te trzy dokumenty, natomiast w
dokumencie są zawarte, w punkcie zakres działalności gospodarczej, no
bardzo szeroki. Tam jest prowadzenie hurtowni, prowadzenie usług
medycznych. Generalnie uważam żeby na przyszłość jednak unikać żeby
ośrodek szkolenia kierowców zajmował się tego typu działalnością. Nie jest to
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oczywiście zabronione prawnie, ale dosyć to rozmywa tak strukturę
działalności. Reasumując – opinie są pozytywne.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – teraz zapytam czy
jest potrzebne wprowadzenie ? Nie wiem czy pytałem ? … Proszę o
przedstawienie opinii Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
… pozytywna. Wprawdzie Pan Przewodniczący Kawulok powiedział, ale dla
porządku sprawy zapytam Panie Janie jaka jest wobec tych wszystkich trzech
projektów opinia komisji ? … Pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać
głos w sprawie projektów uchwał dotyczących ośrodków ruchu drogowego ?
- radny Tadeusz Gruszka – mam pytanie takie techniczne w zasadzie do tych
trzech uchwał, związane właśnie z działalnością gospodarczą jaką mogą te
poszczególne ośrodki prowadzić. Zastanowiło mnie, że jeżeli jest ujednolicony
całkowity tekst, porównywałem poszczególne paragrafy, to się różnią właśnie
przy prowadzonej działalności oraz przy terenowych oddziałach. Terenowe
oddziały, wiadomo, są albo ich nie ma, ale czy nie byłoby warte zastanowienia
się w trakcie tworzenia tej uchwały, że możliwe działania gospodarcze byłyby
identyczne we wszystkich. Ten najszerszy katalog jaki tutaj znalazłem posiada
ośrodek w Częstochowie – 13. Dziwię się, że np. taką edukacją nie chcę się
zajmować ośrodek w Bielsku i w Katowicach.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – czy ktoś jeszcze chce
zabrać głos ? … Nie widzę ! Czy ktoś z Zarządu lub w imieniu Zarządu będzie
zabierał głos ? … Nie widzę…
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

35
0
1

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Częstochowie (druk V/627):
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

35
0
1
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16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Katowicach (druk V/626):
Głosowanie nad uchwałą:
za
przeciw
wstrzym.

35
0
1

17. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku:
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – otrzymaliśmy w
formie elektronicznej i papierowej informację w tym zakresie. Czy jest
potrzeba dodatkowej informacji ? … Nie widzę potrzeby ! Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku dziennego ? … Nie
widzę, a zatem przyjmujemy tą informację.

18. Informacja o Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie:
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – zaprosiliśmy na
dzisiejsze nasze obrady Pana Pawła Kojsa, Dyrektora Śląskiego Ogrodu
Botanicznego … Istnieje potrzeba żeby taką krótką, syntetyczną informację
przedstawić…
- Pan Paweł Kojs, Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie –
ja mam rzeczywiście króciutką informację dla Państwa, ale chciałem potem
zabrać na taki krótki dwustusekundowy spacer po ogrodzie botanicznym,
natomiast jeśli okaże się, że przekraczam Państwa cierpliwość, wówczas
zaproszę osobiście do ogrodu botanicznego. To dla mnie i dla instytucji, którą
reprezentuję ogromny zaszczyt, że mogę przed Państwem przedstawić krótką
informację o Śląskim Ogrodzie Botanicznym, o związku stowarzyszeń. Muszę
powiedzieć, że jest to taka instytucja, która powstała z potrzeby serca i umysłu
wielu, wielu osób. Ja bym chciał tutaj zaznaczyć, że tego typu instytucje
zwykle najpierw powstają w naszej wyobraźni, potem są przenoszone, są
realizowane w rzeczywistości, natomiast do tego potrzeba zaangażowania
zarówno wielu osób, jak i wielu instytucji. Ta praca, którą włożyły dziesiątki,
setki osób w powstanie ogrodu botanicznego, myślę że dla wielu z Państwa
może być znana, natomiast dla tych z Państwa, którzy jeszcze w naszym
ogrodzie nie byli, mam nadzieję, że będzie takim ważnym i ciekawym
odkryciem. Ja mam tutaj zaszczyt występować także dlatego – i cieszę się, że
to jest ta okazja – ponieważ Śląski Ogród Botaniczny to jest inicjatywa, która
24

została zapoczątkowana 20 lat przed niewielką grupę osób związanych z
Uniwersytetem Śląskim, które były bardzo silnie wspierane przez ówczesnego
rektora, Pana Profesora Tadeusza Sławka, natomiast 15 lat temu, właśnie
Samorząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o tym żeby powołać Śląski
Ogród Botaniczny w dosyć ryzykownej, nieznanej wówczas formule związku
stowarzyszeń. Tych członków związku stowarzyszeń, jak Państwo widzicie,
jest dosyć sporo, wśród nich są samorządy, ale również instytucje naukowe i
jak i stowarzyszenia. Ta formuła na początku była dosyć trudna, ale po jakimś
czasie, kiedy ją już oswoiliśmy, okazała się być formułą, która zdaje egzamin.
Ja z jednej strony z dużą wdzięcznością pamiętam tą decyzję, czy ten dzień,
kiedy Marszałek Jan Olbrycht zgodził się na utworzenie tej instytucji i
wspólnie z Panem dr. inż. Markiem Balcerem tą instytucję powołali, natomiast
jestem tutaj również żeby Państwu bardzo serdecznie podziękować za wiele lat
ogromnego wkładu, który Województwo Śląskie miało i nadal ma w
utrzymanie, w utworzenie, utrzymanie i rozwój Śląskiego Ogrodu
Botanicznego. Około 5 lat temu mieliśmy dla nas bardzo ważny moment, bo
dzięki realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego udało nam się zmienić naszą siedzibę, która
początkowo mieściła się w przedszkolu sołeckim na pierwszym piętrze, w
mieszkaniu służbowym, na piękną siedzibę, którą w tej chwili mamy –
Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej w Mikołowie, która to
siedziba robi wrażenie nie tylko na nas jako użytkownikach, ale na bardzo
wielu osobach, które do nas przyjeżdżają i które, tak myślę, odbierają to
miejsce jako wyjątkowe, szczególne i specjalne. Myślę, że z punktu widzenia
regionu takie miejsca są nie do przecenienia, są one ważne nie tylko z powodu
tego, że są taką naszą wizytówką, ale są również ważne z powodu tego, że te
miejsca są istotnymi elementami budowania naszego lokalnego patriotyzmu,
naszej lokalnej tożsamości. To są miejsca dla nas istotne. Ja tutaj występuję
przede wszystkim po to żeby Państwu podziękować i wyrazić moje uznanie za
to, że 15 lat temu podjęliście Państwo decyzję o utworzeniu czegoś, czego w
województwie śląskim jeszcze nie było. Myślę, że od tych 15 lat w każdym z
nas, w każdym z ludzi związanych ze Śląskim Ogrodem Botanicznym jest
ogromna wdzięczność, którą nosimy w naszych sercach i mamy nadzieję, że
codziennie odpłacamy zarówno przyrodzie, jak mieszkańcom Śląska właśnie
ten dług, który zaciągnęliśmy te 15 lat temu, a który jest związany z
zaufaniem, którym Państwo nas obdarzyliście. Oczywiście chciałbym Państwa
umocnić w przekonaniu, że inicjatywa, którą wówczas podjęto, była
inicjatywą słuszną, natomiast chciałbym również Państwa prosić o dalsze
zaangażowanie i wsparcie, ponieważ podobnie jak wiele przedsięwzięć tego
typu, nie tylko biznesowych, kulturalnych, społecznych, dla ogrodu nadchodzi
taki dosyć ważny i trudny czas próby. W biznesie określane jest to jako
przejście przez dolinę śmierci, natomiast dla nas jest to bardzo ważny czas, w
którym ten impuls rozwojowy, który w takim momencie jest potrzebny,
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powinien spowodować, że będziemy instytucją w większym stopniu
finansowo niezależną, autonomiczną i dlatego proszę Państwa zarówno o radę,
jak i o wsparcie w tym zakresie. W minionych 15 latach Śląski Ogród
Botaniczny stał się instytucją, która wypracowała sobie pozycję nie tylko
lokalną, nie tylko regionalną, my w tej chwili jesteśmy jedną z jednostek, które
tworzą Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny, jesteśmy członkami
tzw. Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ale obok Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, jest również Śląski Ogród Botaniczny w
Radzionkowie, a ostatnio również prowadzimy prace nad utworzeniem
arboretum w Jaworznie. Chciałbym powiedzieć, że ta Rada Ogrodów
Botanicznych to jest grono bardzo zacne, składające się z 36 ogrodów
botanicznych i arboretów w Polsce i weszliśmy do tego stowarzyszenia i
niemalże z marszu wzięliśmy to stowarzyszenie, ono w tej chwili ma siedzibę
w Mikołowie. Od 2004 roku jesteśmy członkami tego stowarzyszenia, a od
2011 roku Mikołów stał się miejscem, w którym to stowarzyszenie
ogólnopolskie ma siedzibę w naszym województwie. To jest ważne także z
tego powodu, że dzięki temu bardzo wiele imprez, zarówno krajowych jak i
międzynarodowych, odbywa się właśnie tutaj. Niewątpliwie ważną rzeczą w
rozwoju ogrodu botanicznego i takim kołem zamachowym stała się edukacja
ekologiczna. My w tej chwili mamy trzy stacje edukacji ekologicznej, dwie w
Mikołowie, jedna, którą Państwo widzieli jako siedzibę Związku
Stowarzyszeń Śląskiego Ogrodu Botanicznego, druga to Ośrodek Edukacji
Ekologicznej Dzieci, który poza funkcją sołeckiego przedszkola pełni również
funkcję centrum edukacyjnego, ale również w Radzionkowie, gdzie bardzo
dobrze rozwija się Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej przy Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie na Księżej Górze. Ważnym
działaniem Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest tworzenie Śląskiego Banku
Nasion, gdzie przechowujemy rodzime gatunki w zamrażarkach, czy też
właśnie kriobankach i jest to jedno z działań, które zbliża nas do instytucji
chroniących bioróżnorodność na terenie naszego kraju. Działania, o których
mówimy, związane z ochroną przyrody to jest niewątpliwie to do czego
zostaliśmy powołani, ale to jest również to z czego zaczynamy być znani w
Polsce i dzięki czemu realizujemy coraz większe projekty, zarówno krajowe
jak i międzynarodowe. Nie bez znaczenia jest to, że zostaliśmy w pewnym
momencie zaangażowani do bardzo dużego projektu przeniesienia zbiorów
roślinnych z terenu Portu Lotniczego w Pyrzowicach i dzięki temu powstały
przepiękne zmiennowilgotne łąki, które są takim przykładem dobrej praktyki
w zachowaniu różnorodności biologicznej metodami związanymi z
przenoszeniem zbiorowisk roślinnych. Właśnie w Radzionkowie powstaje w
zasadzie takie centrum siedliskowe naszego ogrodu botanicznego na bazie
starych wyrobisk wapienia triasowego, powstają również zbiorowiska
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inicjalne, w tym np. właśnie murawy psammofilne1. Ogród stał się tak na dobrą
sprawę miejscem, w którym poza edukacją, nauką realizujemy bardzo wiele
zadań związanych z promocją zdrowia, z rekreacją, z działalnością kulturalną.
Myślę, że wiele z tych rzeczy możecie Państwo zobaczyć również na naszych
stronach internetowych i teraz króciutko chciałbym Państwa na taką impresję
po ogrodzie botanicznym zaprosić. Jest to teren, który został bardzo dobrze
przystosowany dla ruchu zwiedzających, są wygodne duże parkingi, o czym
też chciałbym powiedzieć, jest transport publiczny, w związku z tym
wszystkie te elementy zachęcają do tego żeby odwiedzać to miejsce. Święta
ekologiczne w ogrodzie botanicznym przyciągają do kilku tysięcy osób na
daną imprezę. Mamy poza świętami ekologicznymi, czyli takimi festiwalami
rodzinnymi, również bardzo wiele innych dodatkowych uzupełniających
imprez, jak wystawy, jak zajęcia, warsztaty, seminaria i konferencje. To
wszystko razem tworzy bardzo unikalny klimat, który przyciąga coraz więcej
osób i te coraz więcej osób w gruncie rzeczy zamiast być dla nas takim
powodem do radości i dumy, okazują się dosyć sporym problemem, nie
chciałbym powiedzieć ciężarem, bo to jest bardzo miły ciężar, natomiast
jesteśmy instytucją, która udostępnia swój teren nieodpłatnie i wraz z ze
wzrostem zainteresowania rosną dosyć wyraźnie nasze koszty. Dlatego jedną z
takich bardzo wielkich próśb jest to, że myśląc o instytucjach, które służą
rozwojowi takiej tożsamości naszej, ale również mogą być przyczyną dla
której tutaj troszeczkę więcej ludzi zostanie, liczymy na to, że Państwo
znajdziecie w swoich umysłach i sercach miejsce dla tej instytucji i w
momencie kiedy przyjdzie ustalanie budżetu troszeczkę zwiększycie udział
Województwa Śląskiego w składkach członkowskich związku stowarzyszeń.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – dziękujemy bardzo
Panu Dyrektorowi za informacje o, można powiedzieć, bardzo dobrej, wręcz
wspaniały działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Przy tej
okazji myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich i serdecznie dziękujemy i
gratulujemy tychże sukcesów i życzymy dalszego rozwoju właśnie tej bardzo
ważnej i pożytecznej jednostki … Szanowni Państwo ! Zaszczycił nas swoją
obecnością Pan Bartosz Arłukowicz, poseł na Sejm RP. Jeśli ma Pan życzenie
uprzejmie proszę o zabranie głosu…
- Pan Bartosz Arłukowicz, poseł na Sejm RP – nie chcę absolutnie Państwu
przerywać pracy, ale chcę powiedzieć dosłownie trzy słowa dlaczego tu dzisiaj
jestem – ale zacznę od tego, że przepiękna ta sala jest – Sala Sejmu Śląskiego,
przepiękna, pierwszy raz robi wrażenie, bardzo piękne miejsce. Jestem dzisiaj
na Śląsku dlatego, że chcę wziąć udział w bardzo ważnym wydarzeniu, wbrew
pozorom w skali nie tylko regionalnej, ale i ogólnopolskiej, mianowicie w
1

inaczej napiaskowe [przyp. MJ].
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Wojewódzkich Senioraliach. Polityka senioralna jest jednym z
najważniejszych wyzwań jakie stoją przed nami wszystkimi, niezależnie od
poziomu, na którym rozmawiamy o seniorach, zarówno rządowym,
parlamentarnym, samorządowym, zarówno gminnym i powiatowym. I tylko
dlatego chciałem zabrać głos żeby Państwu pogratulować, dlatego, że
zajmowałem się m.in. tą polityką z pozycji ministra zdrowia przez ostatnie
cztery lata i chcę powiedzieć, że jesteście regionem, w którym ta polityka
senioralna budowana jest w sposób naprawdę profesjonalny i na pewno
jesteście w gronie liderów w kraju. Dlatego też tu dzisiaj jestem i bardzo was
proszę o to żebyście pokazywali innym regionom jak to się robi, m.in. przez
takie imprezy, przez tą aktywność społeczną seniorów, która potem jest
przekazywana dalej, pokazujecie że na Śląsku po prostu można to zrobić. Nie
ma też seniorów bez dobrej polityki senioralnej prowadzonej wśród młodych.
Wiem, że Sejmik Śląski będzie też pierwszym sejmikiem pilotażowym
młodych, w październiku będzie tu pierwsze takie spotkanie. Połączenie tej
polityki międzypokoleniowej jest najważniejsze. Życzę Państwu wszystkiego
dobrego, widzimy się na Senioraliach w Jaworznie. Życzę owocnej pracy,
cieszę się, że mogłem Państwu powiedzieć dzień dobry, życzę dobrej pracy,
siły, wytrwałości. Samorząd jest jednym z najważniejszych ogniw naszej
demokracji, a Państwo stanowicie jego emanację. Wszystkiego dobrego !
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – również życzymy
Panu Posłowi wszelkiej pomyślności w pracy parlamentarnej.

19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego
w okresie pomiędzy sesjami:
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – Państwo Radni
otrzymali sprawozdanie w formie elektronicznej drogą mailową oraz w formie
papierowej. Czy będą jakieś pytania, uwagi dotyczące sprawozdania z
działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym ?...
- radny Piotr Czarnynoga – niestety mam dość dużo pytań, bo mamy taką
paradoksalną sytuację, że od pewnego czasu Pan Marszałek Województwa
Śląskiego nie zaszczyca nas informacją z tego co na bieżąco ważnego się
dzieje w tym życiu, w którym on uczestniczy reprezentując nas, a po drugie tą
informację, którą otrzymujemy, no trudno nazwać informacją. Strona 19 –
pytanie: udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa
Śląskiego w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników MEGREZ – udzielono
pełnomocnictwa.
Udzielenie
pełnomocnictwa
do
reprezentowania
Województwa Śląskiego – udzielono pełnomocnictwa. Udzielenie
pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w zwyczajnym
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walnym zgromadzeniu Funduszu Górnośląskiego – udzielono pełnomocnictwa.
Ja dziękuję za taką informację ! Przeczytałem tylko połowę, bo materiał jest
bardzo obszerny, ale będę za każdym razem zadawał pytanie, bo w innych
miejscach tych pełnomocnictw udzielamy bardzo wiele – są z imienia i
nazwiska wymienione osoby. Czy ja mam w związku z tym domniemywać, że
tam gdzie to ma mniejsze znaczenie – przepraszam Panią Edytę […] – ale na
tej samej stronie jest udzielenie pełnomocnictwa tej pani, tzn. w jednym
przypadku wiemy, a w innym przypadku musimy pytać. Jakie tu jest
kryterium, w którym się nam to utajnia, a jakie jest kryterium że się ujawnia ?
Przepraszam panią, ale to jest tak przypadkiem, bo tu jest więcej takich spraw
na tych prawie 60 stronach. Pytania drugie, które też tu często zadaję, bo my
przecież uczestnicząc w życiu samorządowym, gdzie Regionalny Program
Operacyjny jest częścią zainteresowania naszych kolegów radnych na
wszystkich szczeblach, nie mówiąc o szefach jednostek – też często pytam – i
muszę popatrzyć na stronie 21 – …wydania decyzji w przedmiocie zwrotu
dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata… wydano decyzję ! No bardzo fajnie, ale po co to w
ogóle napisano o tym ? Jak chcecie utajniać Szanowny Zarządzie, czy
Szanowny Panie Sekretarzu, który jak sądzę, nadzorujesz Pan przygotowanie
tego materiału, no to utajniajcie i w ogóle tego nie piszcie, będziemy mieli
dziurę w uchwałach Zarządu, a tak ja naprawdę będę przychodził, będę to
czytał szczegółowo i będę za każdym razem pytał. Jest bardzo proste
remedium – za każdym razem napisać komu udzielono pełnomocnictwa i w
sprawach istotnych, kiedy się wydaje decyzję o zwrocie dofinansowania i w
innych sprawach ważnych, no trzeba nam tą informację przedstawić. Pytanie
trzecie dotyczy sprawy istotnej związanej z przewidywanym terminem
ukończenia budowy Stadionu Śląskiego, narodowego i z informacjami, które
póki co mamy tylko i wyłącznie z mediów, chyba, że Komisja Sportu wie coś
więcej, bo pytaliśmy na Komisji Budżetu i nie uzyskaliśmy informacji. Więc
bardzo bym prosił żeby, bo to są też sprawy bieżące, w sprawach bieżących
spraw Zarządu jest uchwała – już nie chciałem pytać w budżecie, bo tam
dajemy dodatkowo prawie 10 mln zł, przerzucamy do spółki Stadion Śląski.
To są bieżące sprawy związane z pracą Zarządu. Chcę zapytać kiedy należy
oczekiwać otwarcia Stadionu Śląskiego, narodowego ? Czy przewidujemy
jakieś wielkie wydarzenie o charakterze kulturalnym, czy sportowym i czy
pieniędzy, które mamy w budżecie na chwilę obecną po dzisiejszych
decyzjach, wystarczy ? I sprawa czwarta – chciałem zapytać, Panie Marszałku,
czy kwestia wystawienia przedstawienia Klątwa w naszej jednostce, w naszej
jednostce kultury, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, i emocji, które z tym
były związane, także jednoznacznego stanowiska arcybiskupa Wiktora
Skworca, czy ta sprawa była kiedykolwiek omawiana na posiedzeniu Zarządu
i w związku z tym jakie były wnioski z dyskusji, bo tutaj z tych materiałów,
które żeśmy dostarczyli nic mi na ten temat nie wiadomo, no ale nie chcę
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domniemywać, że Szanowny Zarząd, który działa w imieniu nas, radnych
Sejmiku Województwa Śląskiego, że Szanowny Zarząd na swoich
posiedzeniach, które ma regularnie raz w tygodniu, a może i częściej, nie
dyskutował na tak ważny temat.
- radny Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa – w części
pytań związanych ze Stadionem chciałem zabrać głos. Ja już to wyjaśniałem
na Komisji Rozwoju, ale przez to że nie wszyscy z Państwa są jej członkami,
to ja jeszcze raz to powtórzę. Jak Państwo wiedzą z doniesień medialnych,
także w mediach społecznościowych, z końcem lipca Stadion Śląski uzyskał
zgodę wszystkich organów potrzebnych do tego żeby można było ten obiekt
uruchomić – zgoda Sanepidu, zgoda inspektorów nadzoru budowlanego,
straży pożarnej. Wszystkie te służby są niezbędne żeby wydać swe opinie i
stwierdzić, że ten obiekt zdolny jest przyjmować publiczność w
bezpieczeństwie i z zapewnieniem wszystkich przepisów. Natomiast sam fakt
wydania tego pozwolenia do użytkowania obiektu nie świadczy o tym, że
automatycznie w tym momencie stał się obiektem, który możemy otworzyć i
organizować na nim imprezy. W tej chwili trwają zgodnie z harmonogramem
prace odbiorowe, jest to ponad 1000 pomieszczeń, które trzeba skontrolować i
sprawdzić roboty wykonane przez wykonawców. To są wszystkie instalacje
elektrotechniczne, te które nie podlegały kontroli służb, ale te, które służą do
zapewnienia możliwości […?] tego obiektu. Z końcem sierpnia powinniśmy
mieć już skontrolowane wszystkie te pomieszczenia i zgłoszone poprawki.
Najpóźniej do połowy września te wszystkie poprawki powinny zostać
zgodnie z prawem, jeżeli takie znajdziemy, poprawione. W tym samym czasie
również trwa po prostu sprzątanie tego obiektu, ponieważ do tej pory był to
jeden wielki plac budowy i ta budowa w tej chwili wymaga posprzątania. Tak
więc to również zajmie sporo czasu, ponieważ tych nagrodzonych materiałów
budowlanych związanych z budową na tym obiekcie jest naprawdę sporo,
choćby z racji wielkości tych prac, które trwały dosyć długo. Poza tym w
trakcie budowy Stadionu uzgodniliśmy również, że wymaga inwestycji
zewnętrzna promenada, która w tej chwili jest wykonywana – ona ma zostać
zakończona do końca sierpnia. To jest cała praktycznie infrastruktura
drogowa, która umożliwi zaparkowanie, ale i dojazd do tego obiektu. Jesteśmy
w trakcie przygotowania dwóch przetargów na inwestycje towarzyszące temu
obiektowi. Chodzi o strzelnicę sportową do zawodów biathlonowych, która
również mieściłaby pomieszczenie szatniowe do obsługi boisk zewnętrznych.
Jest to obiekt nie związany z obiektem Stadionu Śląskiego, ale stanowi
uzupełnienie infrastruktury otwartej w tej części treningowej oraz również
przetargowi będzie podlegał wybór wykonawcy na budowę Orlika, tego z tzw.
zadaszeniem pneumatycznym(?) o tym była mowa blisko rok temu, kiedy była
dyskusja o środkach, które chcemy zaangażować w budowę tego Stadionu.
Dobra informacja jest taka, że nie przewidujemy przekroczenia kwoty, którą
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obiecałem Państwu tutaj na tej sali, że potrzebujemy do tego by Stadion
wykończyć. Oczywiście ostateczne rozliczenie tego obiektu pojawi się
prawdopodobnie w okolicach września, z tego względu że ono jest dopiero
możliwe do zrobienia po tym jak odbędą się prace odbiorowe i skontrolowane
wszystkie prace, które miały miejsce na obiekcie. Sporo zadań było
wykonywanych dodatkowo ze względu na potrzeby zgłoszone przez
wykonawców i przez nas uwzględnione. Sporo zadań było też niewykonanych
z tego względu że nie było takiej potrzeby. W trakcie prac na budowie każde
wydarzenie tego typu było konsultowane z projektantem, który również
prowadził nadzór architektoniczny. Pytanie co do dużych imprez i do otwarcia
obiektu. 1 października odbywa się Silesia Marathon i to będzie również czas,
kiedy ten Stadion otworzymy do zwiedzania. Meta Silesia Marathonu właśnie
będzie na płycie Stadionu Śląskiego, na bieżni lekkoatletycznej i to również
będzie dzień otwarty dla mieszkańców, dla wszystkich tych, którzy ten obiekt
chcą zwiedzić. Będą mogli z tym obiektem się zapoznać. W tym roku również
planujemy wstępnie – i myślę że to za chwilę będzie możliwe do
potwierdzenia – planujemy dwa mecze piłkarskie w kategoriach do lat 19
reprezentacji Polski z innymi krajami. Są zaplanowane dwa mecze i
oczywiście w tej chwili czekamy czy ta deklaracja władz Polskiego Związku
Piłki Nożnej o możliwości zagrania meczu towarzyskiego reprezentacji Polski
w listopadzie, czy będzie możliwa. Dużo zależy od tego w jaki sposób, czy
Polacy wyjdą na pierwszym miejscu z grupy, czy nie muszą grać w barażach.
Natomiast pytanie o dużą imprezę otwarcia, bo często sobie wyobrażamy, że
otwarcie powinno być z koncertem, z inną dużą imprezą. Rok temu mieliśmy
taką możliwość, spłynęły do nas oferty, wszystkie największe agencje
zajmujące się organizacją tego typu imprez były zainteresowane współpracą ze
Stadionem Śląskim, stąd też w mediach pojawiły się propozycje gwiazd, które
mogłyby zagrać i oczywiście takie możliwości pewnie by były, natomiast rok
temu nikt z zarządu spółki nie był w stanie stwierdzić czy ten harmonogram
będzie dotrzymany, a co ważniejsze czy służby będą tak krótko procedować,
czy będą potrzebowały więcej czasu – nikt nie jest w stanie przewidzieć ile
czasu potrzeba służbom na to żeby odebrać ten obiekt. Okazało się, że było to
błyskawicznie i że praktycznie w ciągu paru tygodni został ten obiekt
skontrolowany i został oddany do użytku, dostał pozwolenie na użytkowanie,
ale tej pewności nigdy nie mieliśmy i w tym momencie podpisywanie umów
na organizację dużych imprez, których nie bylibyśmy w stanie potwierdzić na
sto procent, byłoby niepotrzebnym ryzykiem. Druga kwestia jest też taka, że
od ponad roku wiemy, że Stadion możliwy do otwarcia jest w okolicach
właśnie połowy września. Jest to już jednak czas, który kończy okres tego typu
wydarzeń, zazwyczaj duże koncerty, duże wydarzenia, festiwale muzyczne,
okres odbywania takich imprez kończy się w okolicach właśnie końca
sierpnia. Później zaczyna się okres już takiego wysokiego ryzyka związanego
szczególnie z pogodą. Tak więc z tych dwóch względów, że musielibyśmy
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organizować specjalnie imprezy, nie moglibyśmy skorzystać z trasy
koncertowej gwiazd, które mogłyby przy okazji otwarcia zagrać na tym
Stadionie, co byłoby dużo bardziej ekonomicznie rozsądnym rozwiązaniem
oraz druga kwestia taka, że decydowanie się rok temu na to by zaproponować
tą datę, została podjęta przez nas świadomie. Ona się też wiązała z
odpowiedzialnością za to by takich koncertów później nie odwoływać.
Natomiast na przyszły rok, na wiosnę trasa wielu gwiazd będzie miała miejsce
i mamy już wstępne podpisane deklaracje, że takie koncerty są możliwe, są
agencje zainteresowane. Jest to najlepszy stadion, w tej chwili najlepsze
miejsce do tego typu imprezy w całej Polsce i nie mamy problemu z chętnymi
firmami, przedsiębiorstwami, które chciałyby organizować takie eventy na
Stadionie Śląskim. Tak więc w tym roku otwarcie traktujemy jako coś kiedy
będziemy mogli pokazać Stadion Śląski mieszkańcom, takie dni otwarte, oraz
będziemy powoli wdrażać ten obiekt do użytkowania poprzez imprezy
mniejszej rangi, po to żeby można było przetestować wszystkie systemy, po to
żeby później, kiedy imprezy będą już te, które się cieszą największym
powodzeniem, w pełni bezpiecznie i w profesjonalny sposób mogły się
odbywać bez żadnego ryzyka niepowodzenia lub błędów organizacyjnych.
Stwierdziliśmy, że takie powolne uruchomienie tego obiektu, przywrócenie go
na mapę wszystkich tych wydarzeń, które mają się na tym obiekcie odbywać
jest znacznie bezpieczniejsze i lepsze dla tego obiektu niż zaryzykowanie i na
wstępie pokazanie, że moglibyśmy nie dotrzymać terminów, co byłoby chyba
najgorsze. Tak więc uważam, że Stadion 1 października przyjmie
mieszkańców i wszystkich chętnych, którzy zobaczą jak funkcjonuje,
następnie mamy dwa mecze młodzików i jest szansa, że reprezentacji.
Planujemy jeszcze jedną niespodziankę, ale myślę, że to władze spółki będą
ogłaszać w swoim czasie, tak żeby zadość tym marketingowym wymogom
uczynić i zareklamować odpowiednio imprezę, natomiast największe imprezy
to już jest w tym momencie plan na rok 2018.
- Wicemarszałek Michał Gramatyka – w obszarze nadzoru właścicielskiego
trwają w tym momencie procesy związane z dostosowaniem umów
menadżerów spółek z udziałem kapitału Województwa Śląskiego do
wymogów nowej ustawy kominowej, tj. jak zapewne Pan Radny pamięta,
dlatego że czyta wszystko, Zarząd przyjął nowe zasady wynagradzania
menadżerów i walne, które przyjmują te nowe zasady wynagradzania są
pochodną tego właśnie dokumentu i stąd prawdopodobnie nie zostało to
wpisane do tych uchwał. We wszystkich tych sprawach reprezentantem
Zarządu Województwa Śląskiego był Pan Sekretarz Krzysztof Dzierwa.
Jednocześnie toczy się drugi proces w obszarze nadzoru właścicielskiego,
który związany jest z ujednoliceniem aktów założycielskich i statutów spółek,
tam gdzie to jest potrzebne i w tych sprawach również naszym
pełnomocnikiem jest Pan Sekretarz Krzysztof Dzierwa. Uwagę o przynajmniej
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sygnalnym wskazaniu tematu i pełnomocnika przyjmuję, uważam za słuszną i
zrobimy wszystko żeby to się zmieniło. Nawiązując do wystąpienia Pani
Radnej Lucyny Ekkert chciałem powiedzieć że okoliczności zaprezentowania
w Teatrze Rozrywki spektaklu, o którym Pan Radny był uprzejmy powiedzieć,
zostały wszechstronnie wyjaśnione podczas posiedzenia tej komisji.
- radna Krystyna Jasińska –…no, musiałam zabrać głos. Rzeczywiście,
problem wystawienia Klątwy był poruszany na Komisji Edukacji, Nauki i
Kultury. Był obecny na tym posiedzeniu Pan Dyrektor Teatru Rozrywki, ale
tak naprawdę nic nie zostało wyjaśnione na tym posiedzeniu i myślę że
wszyscy członkowie komisji mają po niej takie uczucie niesmaku. To tyle.
- radny Bronisław Korfanty – ja chciałem do tego dodać jeszcze, do tego co
powiedziała Pani Jasińska, że w trakcie spotkania Komisji Kultury
wypowiedzi Pana Dyrektora cośkolwiek były mało kulturalne, kilka razy
przekleństwa padały, tak, że to posiedzenie komisji było bardzo niesmaczne,
bym powiedział. Taki był obraz tego. Pani Jasińska zabierała głos, Pan
Miłkowski bodajże, Dyrektor, przerywał, wręcz podnosił głos na członków
komisji. Ta to wyglądała ta komisja i myśleliśmy, że jednak zostanie
wprowadzony specjalny punkt pod obrady dzisiejsze i to będzie można było w
jakiś sposób bardziej kulturalny przedyskutować.
- radna Lucyna Ekkert – no nie do końca zgadzam się z tym co też
powiedziała Pani Radna Krystyna Jasińska i Pan Radny Bronisław Korfanty.
Czasami miałam wrażenie, że byliśmy na dwóch różnych komisjach. Jeżeli
tam padały niecenzuralne słowa, to były to cytaty z pisma, które otrzymał Pan
Dyrektor – pisma, które było właściwie pogróżkami. Natomiast Pan Dyrektor
mówił czym kierował się, dlaczego też wprowadził tą sztukę, dlaczego
wystawił ten spektakl i nie można też mówić Pani Radna, że wszyscy, bądź
używała Pani słowa prawie wszyscy członkowie byli zniesmaczeni, co jest
nieprawdą. Każdy mówi za siebie.
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – więcej zgłoszeń w
tym punkcie porządku dziennego nie widzę. Przechodzimy do realizacji
punktu interpelacje i zapytania…

20. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych:
- radny Bolesław Korfanty – w związku z tym, że ten punkt dotyczący
spektaklu Klątwa nie został pomimo naszych starań klubu Prawa i
Sprawiedliwości pod obrady dzisiejsze wprowadzony – wystąpienie miała
mieć w tej sprawie radna miejska Chorzowa, Pani Bernadeta Biskup, która
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przedstawić chciała stanowisko mieszkańców Chorzowa – czuję się w
obowiązku żeby odczytać to jej wystąpienie i żeby potraktować to jako moje
oświadczenie: Szanowny Panie Marszałku ! W imieniu mieszkańców Śląska,
oburzonych wystawieniem skandalicznego spektaklu „Klątwa” w chorzowskim
Teatrze Rozrywki, stanowczo protestuję przeciwko dopuszczeniu do
wystawienia tego rodzaju produkcji i finansowaniu jej z budżetu
Województwa. Nie każda produkcja teatralna, Panie Marszałku, zasługuje na
miano sztuki, a nie każda sztuka zasługuje na dotacje. Dotacje pochodzą
przecież z podatków płaconych przez mieszkańców naszego województwa. Nie
muszę podkreślać, że zdecydowana większość płacących te podatki wyznaje
wartości wyszydzane w tym spektaklu. Wartości katolickie, które kilka dni
temu ten Sejmik wraz z Panem Marszałkiem na czele uznał i docenił
przyjmując uchwałę w sprawie rezolucji dotyczącej 300-lecia koronacji
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, podkreślając w niej jak ważne miejsce
na mapie województwa śląskiego stanowi Jasna Góra wraz obrazem Matki
Boskiej. Tym większe jest nasze oburzenie wspieraniem przedstawienia tak
ohydnie szydzącego z tych wartości. Panie Marszałku ! Pojawiają się i będą
pojawiać się głosy o wolności sztuki, czy niezrozumieniu przez nas głębi
przesłania reżysera. Otóż żadna głębia treści – o ile taka istnieje – nie
usprawiedliwia tak wulgarnych środków jej wyrażenia. Przeciwnie, prawdziwy
artyzm polega na unikaniu dosłowności. Niestety, coraz więcej takich, którzy
chcą być nazywani artystami, zniża się do najniższego poziomu i prześciga w
wulgaryzmach w pogoni za rozgłosem i pieniędzmi. Wolność sztuki z kolei też
ma granice, a przekroczenie tych granic przez twórców tego przedstawienia
jest, jak zapewne Pan wie, przedmiotem dochodzenia prokuratorskiego.
Przykre, że Zarząd Województwa wspiera ten rodzaj, pożal się Boże,
twórczości. Domagamy się, by Zarząd Województwa fundusze przeznaczone
na kulturę spożytkował na wsparcie takich dzieł, które pomagają odbiorcom
żyć na wyższym poziomie etycznym, czyli tego co od wieków nazywa się sztuką
wysoką. Jeśli zaś ktoś koniecznie chce podniecać się wulgaryzmami,
bluźnierstwami niech czyni to w prywatnym teatrze, za prywatne pieniądze, o
ile nie przekroczy przepisów kodeksu karnego. Pieniędzy społecznych na taki
cel wydawać nie wolno ! Panie Marszałku ! Społeczeństwo Górnego Śląska od
pokoleń żyło w zgodzie wśród różnorodności religii i przekonań. Z takimi
samymi doświadczeniami przyjechali do nas ci, którzy musieli opuścić
wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Wzajemna tolerancja i szacunek
wykluczały jedynie zachowania poniżające innych i profanujące to, co oni
uważają za symbole swojej wiary, a tak można określić ten bluźnierczy
spektakl. Finasowanie tego przedsięwzięcia, Panie Marszałku, to policzek
wymierzony pokoleniom tych, którzy budowali cywilizacyjny i kulturowy
dorobek naszego regionu. Panie Marszałku ! Nie byłoby tej dyskusji i naszego
protestu, gdyby Zarząd Województwa, który tyle mówi i działa na rzecz
zachowania górnośląskiej kultury i tradycji, rzeczywiście szanował wartości
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wyznawane przez mieszkańców tej ziemi. Dlatego żądamy zaprzestania
wspierania inicjatyw nie licujących z zasadami tolerancji i poszanowania
przekonań i uczuć ludzi wierzących. Nie byłoby tej dyskusji, gdyby
bluźnierczego spektaklu nie wykorzystano do bieżącej walki politycznej, by
poniżyć i wyszydzić tych, których uważa się za przeciwników. Za uleganie
politycznemu zacietrzewieniu, by osiągnąć chwilowe, iluzoryczne korzyści,
zapłacić możemy ogromną cenę w przyszłości. Panie Marszałku ! Żyjemy w
kraju demokratycznym i wolnym lecz, jak już wcześniej wspomniałem, wolność
ma granice, kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, a
ten spektakl naruszył wolność ludzi wierzących, ale również ludzi, którzy
szanują normy etyczne i moralne. Mając na uwadze, że Teatr Rozrywki w
Chorzowie jest instytucją kultury utrzymywaną ze środków publicznych, które
mają służyć dobru wspólnemu, zwracam się do Pana w imieniu mieszkańców
Chorzowa, których granice wolności zostały przekroczone przez wystawienie
spektaklu „Klątwa” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie o zaprzestanie takich
haniebnych działań.
- radna Krystyna Jasińska – złożyła interpelacje w sprawie: realizacji uchwały
Sejmiku z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przekształcenia
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
polegającego na wyłączeniu ze struktury ośrodka szkoleniowego w Złotym
Potoku (na piśmie – INT.5.0003.0279/17 http://sejmik.slaskie.pl/
section_bip/interpelacje), przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 w gminie
Koziegłowy (na piśmie – INT.5.0003.0282/17 http://sejmik.slaskie.pl/
section_bip/interpelacje), przebudowy drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku
od Żarek do Złotego Potoku (na piśmie – INT.5.0003.0280/17
http://sejmik.slaskie.pl/ section_bip/interpelacje), realizowanej inwestycji na
drodze wojewódzkiej 789 na odcinku Żarki – Myszków (na piśmie –
INT.5.0003.0281/17
http://sejmik.slaskie.pl/
section_bip/interpelacje).
Ponadto wniosek do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Dotyczy drogi
wojewódzkiej 789 na odcinku od tak zwanej Leśniowskiej Górki w Żarkach
do miejscowości Giżyce granica gminy. Pismo z Urzędu Gminy wpłynęło od
Pani Wójt razem z radnymi … i jeszcze tylko krótko powiem: no cóż Pani
Przewodnicząca, chyba inaczej postrzegamy pewne wydarzenia inaczej
odebrałyśmy tą komisję.
- radny Zbigniew Przedpełski – złożył interpelacje w sprawie: środków
przeznaczonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na likwidację niskiej emisji oraz rezultatów jakich należy się
spodziewać w ograniczaniu tejże emisji (na piśmie – INT.5.0003.0284/17
http://sejmik.slaskie.pl/ section_bip/interpelacje), a także nielegalnego
składowania odpadów w Bytomiu-Bobrku (na piśmie – INT.5.0003.0283/17
http://sejmik.slaskie.pl/ section_bip/interpelacje).
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- radny Jan Kawulok – jesteśmy w punkcie interpelacje, oświadczenia więc
moje wystąpienie będzie miało formę oświadczenia. Ponieważ dzisiejsza sesja,
ale też i sesja poprzednia, każą się zastanowić nad tym gdzie jest ta granica
dopuszczalnej wolności, cenzury, itd. My jako klub nie będziemy rezygnować
z prawa wypowiadania się. Dzisiejszy wniosek, który wymaga jednej czwartej
składu, jest dlatego że wyście nie pozwolili dyskutować na sesjach. Jeżeli
myślicie że tego typu sprawy będą zamykane w tym paragrafie, to my
skorzystamy z innego. Na szczęście jeszcze mamy ustawę o samorządzie,
która dosyć dobrze te sprawy reguluje. Dziękuję tutaj Pani Radnej, która nie
została dopuszczona głosu, że tak wytrwale tutaj przebywa. I w tej chwili,
ponieważ prosiłem o taki punkt – informacja o przyczynie złożenia wniosku o
odwołanie Marszałka – uważałem, że tego typu wyjaśnienie jest jak
najbardziej zasadne w tej sytuacji. Ponieważ nie było takiej możliwości
pozwólcie Państwo, że w tej chwili w formie oświadczenia to przedstawię. W
dniu 3 sierpnia br. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, w jednostce podległej
Marszałkowi Województwa Śląskiego, wystawiono spektakl pod tytułem
„Klątwa”. W trakcie spektaklu dochodzi m.in. do znieważenia
najważniejszego symbolu religii katolickiej krzyża świętego, a także znieważa
się flagę państwa Watykan. Spektakl ten wystawiony wcześniej w Teatrze
Powszechnym w Warszawie został krytycznie oceniony przez Konferencję
Episkopatu Polski. Konferencja Episkopatu uznała, iż podczas spektaklu
dokonuje się publiczna profanacja krzyża, przez co ranione s ą uczucia
religijne chrześcijan, dla których krzyż jest świętością. Oprócz symboli
religijnych znieważa się osobę św. Jana Pawła II, co jest szczególnie bolesne
dla Polaków, zaś spektakl ma znamiona bluźnierstwa. W czerwcu i lipcu,
kiedy to pojawiły się pierwsze zapowiedzi wystawienia tej pseudosztuki w
Teatrze Rozrywki w Chorzowie, spektakl był już znany. W Teatrze Starym w
Krakowie nie dopuszczono do wystawienia „Klątwy”. Dla wszystkich było
więc oczywiste jaki jest cel tego typu działania. Chodziło tylko i wyłącznie o
prowokację, o obrażenie uczuć religijnych Ślązaków, w większości
tradycyjnie mocno z wiarą związanych. Mimo to Marszałek zamiarowi
wystawienia „Klątwy” się nie sprzeciwił. Zaskakujący jest również brak
reakcji Marszałka na apel Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, Wiktora
Skworca. W swym apelu Arcybiskup wyraża stanowisko – cytuję – „ludzi
wierzących, a zarazem obywateli, mieszkańców województwa śląskiego”,
mówi, że jesteśmy „oburzeni i zasmuceni”. Prosi, aby Górny Śląsk pozostał
miejscem szacunku dla podstawowych wartości drugiego człowieka i
miejscem tworzenia kultury wartości. Apel ten pozostał bez żadnej reakcji, a
pseudosztuka została wystawiona. Tym samym Marszałek wykazał pełny brak
szacunku dla śląskiej tradycji i śląskich wartości. Na sesji Sejmiku
Województwa Śląskiego w dniu 17 sierpnia radni Sejmiku poprosili o
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Występując z tym apelem w sposób oczywisty
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realizowali oczekiwania mieszkańców, czy wspólnot religijnych. Niestety,
Marszałek nie widział takiej potrzeby i nie złożył żadnego oczekiwanego
wyjaśnienia. Ponadto, radny Zbigniew Przedpełski złożył interpelację
wyrażającą dezaprobatę dla tego typu działania, zadając kilka bardzo
merytorycznych pytań. W dniu 24 sierpnia 2017 roku otrzymał odpowiedź na
interpelację, która – podkreślam – nie zawierała odpowiedzi na pytania w niej
zawarte. Odpowiedź ta to swego rodzaju credo Marszałka oraz Zarządu, z
którego wynika, iż aktualny stan prawny w pełni na takie karygodne działania
zezwala, prowadzi nas radnych do wniosku, że spektakl ten za pełną aprobatą
aktualnej władzy może bez żadnych przeszkód powrócić także w każdej innej
jednostce podległej Marszałkowi Województwa Śląskiego. Jest to wyraźny i
bardzo czytelny znak, że można walczyć z wartościami chrześcijańskimi oraz
narodowymi w cieniu aktualnej władzy. My, podpisani radni, protestujemy
przeciwko takiemu stanowisku. Osoba, która popiera działania wymierzone w
wartości chrześcijańskie występuje przeciwko zdecydowanej większości
mieszkańców, a tym samym nie może pełnić zaszczytnej funkcji Marszałka
Województwa. Proszę Państwa ! I jeszcze okoliczności dzisiejsze – informacja,
tak ? Prośba żeby to było na sesji i co się dowiadujemy dzisiaj ? Że Pan
Dyrektor był zaproszony na komisję, ale tak ciekawie, że radni o tym nie
wiedzieli. Nie było to w porządku obrad Komisji Kultury, tylko po prostu
przyszedł i został dopuszczony do głosu. Ja uważam, że temat trzeba do końca
wyjaśnić, nie ma innego wyjścia i koniec, kropka ! Natomiast udawanie, że
może na komisję, może nie będzie quorum, może ktoś nie doczyta, może ktoś
nie przyjdzie, nic nie daje. Przecież ten Dyrektor mógł tutaj dzisiaj być, Pan
Przewodniczący mógł wpisać do porządku obrad informację zarządu i
dyrektora o spektaklu i mielibyśmy godzinę dyskusji, może dwie. Natomiast
ktoś przyjął zupełnie inną logikę – mamy większość, nie będzie się o tym
mówić. Pod dywan. I to co wspomniałem na konwencie – przypominam, że
PiS nie ma wiceprzewodniczącego, na konwencie ma tylko jedno miejsce w
tej chwili – prosta informacja: jak wy to zgłosicie, tak to odrzucimy. Czy ja
miałem w tej sytuacji to zgłaszać ? Przecież umiem do 24 policzyć, nie ?
Dlatego Szanowni Państwo, jeszcze raz ! Szanujmy się ! Akurat my jesteśmy
opozycją, wy jesteście stroną rządzącą w Sejmiku, ale pewne zasady muszą
być szanowane. Nie wolno po prostu z góry założyć, że my tego tematu nie
dopuścimy, a ten dopuścimy. Nie może być czegoś takiego, że dzisiaj nawet
na konwencie jeden z uczestników zakpił sobie z tych, którzy się modlili przed
tym teatrem. Proszę Państwa ! Nie wolno kpić z modlących się, nie wolno.
Mam nadzieję, że przewodniczący konwentu zwróci na to uwagę dzisiaj. Były
osoby na konwencie, które miały większy żal do tych przed teatrem, niż do
tych w teatrze. Można i tak, ale to nie jest na pewno większość województwa i
o tym chcieliśmy na sesji … tutaj miał Pan Dyrektor … Pan Marszałek go
broni lub też nie, bo nie wiem jaka była ostatecznie rola i my byśmy mieli
prawo zadawać pytania, tak ? Bo to co Pani Krystyna Jasińska powiedziała,
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Pan Dyrektor zaczął od tego: tłumaczyć się nie będę ! … Nie wiem, bo cytuję
– Pani Krysiu, tak było ? Być może, że ma rację, ale my mamy prawo te
informacje uzyskać. Przecież większość z nas chyba, nie wiem czy sto
procent, czy dziewięćdziesiąt, jest ludźmi wierzącymi, praktykującymi. To
była próba – po Warszawie województwo śląskie zdało egzamin w tym
negatywnym znaczeniu. Kraków nie zdał egzaminu, bo to odrzucił.
- radny Jacek Świerkocki – ja mimo wszystko pozwolę sobie ponowić pytanie,
które zadałem w trakcie punktu dotyczącego rynku pracy – wycofałem się
wcześniej z pytaniem, ponieważ uzyskałem informację, że jakaś forma była
przekazywana podczas Komisji Edukacji. Ja bym bardzo prosił żeby
ewentualnie te materiały mi przesłać, a jeśli nie, to bardzo proszę krótko w
trakcie następnej sesji w sposób taki skondensowany aby udzielić informacji,
którą też Pan Radny wcześniej się interesował Panie Marszałku, jak wygląda
sytuacja w edukacji w kontekście reformy. I jeszcze jedna rzecz, bo to
rzeczywiście rusza, to co powiedział Pan Przewodniczący Kawulok. Wyłania
się taki obraz jakby Państwo starali się zdystansować od tego co dzieje się w
związku ze spektaklem Klątwa. Ja mam takie pytanie – jeżeli Państwo dalej w
taki sposób się dystansujecie, to Panie Marszałku, Pani Dyrektor, czy jeżeli
dyrektor jakiejkolwiek szkoły prowadzonej przez Województwo Śląskie
stwierdzi, że młodzież w ramach wsparcia finansowania naszych jednostek
kultury będzie chciała uczestniczyć w tego typu spektaklu, to Państwo
powiecie że my nie mamy na to żadnego wpływu ? Ja chciałbym żebyśmy
spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie – ja nie mam zielonego pojęcia, nie
chcę nawet wiedzieć czy to jest spektakl dla pełnoletnich, czy niepełnoletnich,
tylko proszę o odpowiedź na pytanie – sądzę, że jest jakaś szkoła, w której już
są uczniowie pełnoletni, maturzyści – jeżeli dyrektor takiej szkoły będzie
chciał wysłać młodzież, rozumiem że Państwo nie będziecie tutaj wnosić
żadnego sprzeciwu ? Chcą, to znaczy że idą ? Cokolwiek chcą … Jeżeli to jest
wolność, to mówię to jako dyrektor szkoły, myślę, że w mniejszym czy
większym stopniu znanej, ja sobie tego nie wyobrażam, bo ten dystans, który
Państwo teraz staracie się tu nam pokazać, on skutkuje dalej ! To znaczy on
idzie dalej w eter na zasadzie takiej, że no to w takim razie uczniowie naszych
jednostek mogą w takim spektaklu uczestniczyć, przy okazji będą wspierać
jednostki kultury naszego samorządu.
- radny Józef Kubica – uzupełniając te wystąpienia moich przedmówców,
szefa klubu, kolegi Zbyszka, chciałbym tutaj podzielić się taką refleksją
krótką. Jesteśmy wszyscy zmęczeni … Ten rok jest Rokiem Reformacji –
pamiętacie Państwo z jaką starannością zostało to przygotowane, byliśmy w
Cieszynie. To naprawdę piękna sprawa. Ewangelicy to są nasi bracia, to sobie
trzeba powiedzieć. Bardzo pozytywnie to przyjęliśmy, choć ja nie chodzę do
zborów ewangelickich. Czy wyobrażacie sobie Państwo sytuację, w której
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powiedzmy propisowski reżyser profanuje Lutra ? Jaka sytuacja byłaby w tym
Sejmiku ? Co by się w tym Sejmiku działo ? Natomiast kiedy bezcześci się
krzyż, na to jest przyzwolenie, unika się tego tematu ! Został Pan Marszałek
Dąbrowa – Panie Marszałku ! Proszę Panu Marszałkowi Sałudze powiedzieć o
tym, proszę powiedzieć również, że ten krzyż na tym bochnie chleba, który on
tak z pietyzmem całował, to jest ten sam krzyż, który był bezczeszczony na
tym spektaklu.
- radny Andrzej Gościniak – nie będę czytał żadnych oświadczeń, ani swoich,
ani cudzych, jakkolwiek przyjmuję, że radny ma do tego prawo, dlatego siedzę
do teraz i skrzętnie tego słucham. Mam dwie drobne interpelacje, w zasadzie
dwa zapytania – być może są drobne, ale być może nie. Jestem częstym
gościem Urzędu Marszałkowskiego i ostatnio zauważam, że gdzie chodzę
korytarzami tam muszę wymijać meble. Westybul, jak Państwo zauważyliście,
jest wręcz składem meblowym. Czy Urząd Marszałkowski ma tyle pieniędzy
żeby wydawać ? Jeśli tak, to prosiłbym o informację kto wydaje i dlaczego ?
Drugie pytanie do Pana Przewodniczącego – czy Pan przewiduje w jakimś
skończonym czasie wykorzystanie w tej pięknej sali – nasz gość dzisiaj to
zauważył – w poprzedniej kadencji zrewitalizowanej, wykorzystanie tzw.
systemu kongresowego ? To co mamy na pulpitach, to jest tego elementem, te
mikrofony, których tam nie ma, też, te dwie kamery śledzące też, ten ekran i
rzutnik również. Jako, że w poprzedniej kadencji byłem dość silnie
zaangażowany w rewitalizację tej sali uprzejmie kieruję to zapytanie do Pana
Przewodniczącego. O ile pamiętam ten system kongresowy umożliwia nam
połączenie się praktycznie z całym światem, z każdym posłem, senatorem,
dyrektorem, czy kimkolwiek, kogo chcielibyśmy do wspólnej dyskusji,
niekoniecznie z osobistą tu obecnością, zaprosić. Ale także umożliwia, o ile
pamiętam, wypowiedzi radnych z miejsca, a te kamery śledzą go i pokazują
jego wystąpienie. To są tylko takie główne elementy tego systemu
kongresowego, stąd to zapytanie. Na koniec chciałem się podzielić także, jak
wiele osób przede mną, dwoma spostrzeżeniami. Pierwsze – jestem członkiem
Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, wysłuchałem Pana Dyrektora
Miłkowskiego, nie obraził mnie w niczym, żadnych przekleństw nie używał,
tu chcę potwierdzić wystąpienie Pani Przewodniczącej komisji, ale
dowiedziałem się, że spektakl został wyprzedany jeszcze zanim ruszyła
reklama. Biletów sprzedano 570, bo tyle tam jest miejsc. Bilety były bardzo
drogie i teatr – przepraszam, muszę to powiedzieć – na tym zarobił. Nie jest
więc prawdą, że Marszałek jakąkolwiek złotówkę przez Wydział Kultury, czy
też poprzez instytucję kultury jaką jest Teatr Rozrywki wydał na ten spektakl.
Pamiętam też z wystąpienia Pana Dyrektora, że gdyby praktycznie rzecz
biorąc mógł trzy razy wystąpić z tą Klątwą – tu się rzeczywiście Pan Dyrektor
wypowiedział, że zarobiłby tyle i miałby na kolejną premierę, ale tego nie
zrobił, no i dobrze, że tego nie zrobił, a zaprosił dwa inne spektakle, w tym
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jeden spektakl Juliusza Cezara. Tyle informacji. I jeszcze jedna ! Czy my
wyobrażamy sobie, że my na tej sali, bądź Zarząd Województwa tam będzie
decydował o tym kto będzie malował jakie obrazy i w jakim stylu ? Kto będzie
pisał jakie książki i w jakim stylu ? Kto będzie wystawiał jakieś spektakle i
które ? Kogo do tego zaprosi, a kogo nie ? Ja mam siwe włosy i ja już takie
czasy w naszym kraju przeżywałem ! Nie chcę nikogo obrażać, to się kiedyś
nazywało publiczną cenzurą – miałem jej potąd !
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – dziękuję bardzo !
Więcej zgłoszeń w tym punkcie porządku dziennego nie widzę, a zatem
kończymy i przechodzimy do ostatniego punktu porządku dziennego…
zamknięcie sesji…

21. Zamknięcie sesji:
- radny Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku – chcę Państwa
członków Kapituły Odznaki Honorowej… poprosić w imieniu
Przewodniczącego o udział w posiedzeniu komisji, która odbędzie się w Sali
Dębowej tuż po zakończeniu naszych obrad. Przypominam także o oddawaniu
kart do głosowania. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w sesji i wobec
wyczerpania w porządku obrad zamykam XLI sesję Sejmiku Województwa
Śląskiego [godz. 1415].
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