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Protokół siódmego posiedzenia Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 

 

 

 

Dnia 21 maja 2014 r. o godzinie 15.30 w sali 179 odbyło się posiedzenie Zespołu 

Senatorów Województwa Śląskiego. W pierwszej części posiedzenia omówiono 

problematykę ruchu drogowego na drogach krajowych w miastach na prawach powiatu.  

Po wybudowaniu autostrady A-2 i obwodnicy Śląska intensywnie wzrósł ruch samochodów 

ciężarowych na innych drogach, w tym na drogach krajowych w miastach na prawach 

powiatu, nie objętych systemem poboru opłat Via-Toll. Zgodnie z ustawą o drogach 

publicznych
1
 pobierane są opłaty za przejazd samochodów ciężarowych autostradami, 

drogami ekspresowymi i niektórymi drogami krajowymi, nie są natomiast pobierane opłaty 

za przejazd drogami krajowymi w miastach na prawach powiatu. Członkowie zespołu 

proponują podjąć inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do znowelizowania ustawy  

o drogach publicznych poprzez wprowadzenie możliwości objęcia systemem poboru opłat 

za przejazd drogami krajowymi w miastach na prawach powiatu. Decyzję w tej sprawie 

podejmowałyby samodzielnie władze samorządowe, one też decydowałyby, które pojazdy 

(np. autobusy komunikacji miejskiej) byłyby zwolnione od opłat.  

W dalszej części posiedzenia przewodniczący, senator Bogusław Śmigielski 

poinformował członków zespołu o tym, że poselski projekt ustawy o powiecie 

metropolitalnym (druk sejmowy nr 2107) został negatywnie oceniony przez jednostki 

samorządowe. W myśl projektu 14 miast aglomeracji katowickiej miało z mocy ustawy 

wejść w skład powiatu metropolitalnego, by wspólnie realizować strategiczne zadania. 

Członkowie zespołu zostali też zapoznani z problemem klubu nurkowego „Orka”  

w Rudzie Śląskiej, którego członkowie obawiają się przejęcia przez prezydenta Jaworzna 

miejsca ich dotychczasowej działalności tj. zalanego kamieniołomu. Pismo członków klubu 

w tej sprawie zostanie przekazane członkom zespołu.  

Uczestnicy posiedzenia zostali też poinformowani o uchwale intencyjnej podjętej 

przez radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej połączenia Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu z Muzeum Śląskim w Katowicach. Radni uważają, że głównym 

                                                           
1
 Art. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013/260 j.t.). 



celem połączenia muzeów jest konsolidacja ich oferty programowej. Nowe Muzeum 

Śląskie z nowoczesnym zapleczem wystawienniczym i magazynowym zwiększy, ich 

zdaniem, swój potencjał w zakresie działalności o charakterze naukowym oraz 

upowszechniania historii i tradycji regionu. Członkowie zespołu obawiając się,  

że likwidacja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przyczyni się do dalszego upadku tego 

miasta, postanowili wystosować do radnych sejmiku list zawierający negatywne stanowisko 

zespołu w sprawie połączenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z Muzeum Śląskim  

w Katowicach. 

Ostatnim punktem posiedzenia była informacja o staraniach podejmowanych przez 

władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zmierzających do przejęcia Szpitala 

Specjalistycznego w Zabrzu, Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Bytomiu i Szpitala  

im. Leszczyńskiego w Katowicach. Wątpliwości senatorów budzi chęć przejęcia od 

samorządu województwa tych trzech szpitali, choć Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

nie stać ani na ich remontowanie, ani na udzielenie pomocy w ich oddłużaniu. Senator 

Rafał Muchacki poinformował członków zespołu, że spotka się z panią kanclerz Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego celem wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości.  

 

 

 

Protokół sporządzono  

w Biurze Spraw Senatorskich (PB) 

tel. (22) 694 95 40 

bss@nw.senat.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bss@nw.senat.gov.pl

