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Rozpoczynając posiedzenie, przewodnicząca zespołu senator Halina Bieda 

przypomniała uczestnikom, że wraz z przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Państwowej, senatorem Zygmuntem Frankiewiczem wystąpili w ubiegłym 

roku do Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego z prośbą o umożliwienie 

zorganizowania dwudniowej wizyty na Śląsku. Wizyta z powodu epidemii wirusa COVID-19 

wówczas nie odbyła się. Ponieważ w roku 2022 przypada setna rocznica pierwszego 

posiedzenia odrodzonego Senatu RP, przewodnicząca zespołu zaproponowała 

zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia członków zespołu, zainteresowanych senatorów  

z innych województw oraz członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej. Posiedzenie wyjazdowe zaplanowano w dniach 4 – 6 lipca 2022 roku. 

Wcześniej, tj. na posiedzeniu Senatu wyznaczonym na 29-30 czerwca 2022 roku, 

przestawiona zostałaby uchwała upamiętniającą setną rocznicę przyłączenia części Górnego 

Śląska do Polski. W gmachu Senatu RP wystawiona zostanie też okolicznościowa wystawa. 

Wizyta senatorów na Śląsku rozpocznie się od posiedzenia Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej w Auli Akademii Muzycznej w Katowicach,  

w której obradował Sejm Śląski. W trakcie wizyty na Śląsku senatorowie zwiedziliby m.in. 

Kopalnię Srebra Guido w Zabrzu, Halę Wspinaczkową w Bytomiu, Park Śląski, Stadion 

Śląski, Strefę Kultury w Katowicach, Park Kultury w Chorzowie i Nowe Gliwice. 

Senator Wojciech Piecha poparł wniosek przewodniczącej zespołu dotyczący 

zorganizowania posiedzenia wyjazdowego na Śląsk, poinformował jednocześnie uczestników 

spotkania, że posiedzenie wyjazdowe na Śląsk zorganizowała już Komisja Gospodarki 

Narodowej. Senator Agnieszka Gorgoń-Komor zaproponowała, aby wizyta objęła również 

Zagłębie Sosnowiec.  



Senator Zygmunt Frankiewicz poinformował uczestników posiedzenia, że ten region 

Polski jest mało rozumiany, funkcjonują stereotypy, które od dawna nie mają pokrycia  

w rzeczywistości. Nie rozróżniane są części składowe województwa i nadal funkcjonuje mit 

od czasów gierkowskich, że jest to bogaty region pozbawiony problemów. Tymczasem  

14 miast na prawach powiatu jest w tragicznej sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej. 

Senator Frankiewicz uważa, że program wizyty powinien dawać spójny obraz Śląska. 

Tematem posiedzenia wyjazdowego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej będzie „Udział samorządu w transformacji gospodarczej regionu”. 

 

Kolejnym tematem posiedzenia była sprawa uchwały o zmianie ustawy o dotacji 

przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druk senacki nr 357). Dnia 18 czerwca 2021 r. 

Senat RP podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy  

o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Z ustawowych dotacji skorzystały m. in. 

Kopalnia Soli „Bochnia”, Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego  

w Zabrzu. Celem zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla 

niektórych podmiotów jest umożliwienie udzielenia dotacji z budżetu państwa 

Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z przeznaczeniem na utrzymanie  

i zabezpieczenie Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich 

Górach. Senator Zygmunt Frankiewicz miał reprezentować Senat w pracach nad projektem. 

Uchwała została przekazana do Sejmu, jednakże projektowi nie został jeszcze nadany 

sejmowy numer druku. Uchwała Senatu trafiła zatem do tzw. „zamrażarki” w Sejmie.  

W związku z tym członkowie zespołu postanowili wystosować pismo do Ministra Aktywów 

Państwowych, zawierające prośbę o pochylenie się nad tą sprawą.  

 

Na zakończenie spotkania przewodnicząca zespołu, senator Halina Bieda zapowiedziała 

zwołanie kolejnego posiedzenia w dniu 11 stycznia 2022 roku, celem opracowania ramowego 

programu wizyty na Śląsku. 

 
(P.B.) 
 


