Protokół Nr 29/09
z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 23.10.2009 roku
Obrady Komisji prowadziła Pani Agnieszka Szlęk – Przewodnicząca Komisji
Samorządu Terytorialnego.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji i zaproszeni goście zgodnie
z listami obecności (załącznik nr 1 i 2).
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Informacji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Kielcach o realizowanych inwestycjach w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej i zamierzeniach inwestycyjnych na lata 2008 – 2013.
2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą sytuacji finansowo – prawną spółki
„Ciuchcia Expres Ponidzie w Jędrzejowie”.
3. Przyjęcie informacji o projekcie:
a). e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
b).e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego
c. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” (w skrócie SSPW) realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
4. Wybór przedstawiciela Komisji Samorządu Terytorialnego do Kapituły
Świętokrzyskiej Victorii.
5. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, żeby na początku omówić punkt drugi
porządku - Zapoznanie się z informacją dotyczącą sytuacji finansowo – prawną
spółki „Ciuchcia Expres Ponidzie w Jędrzejowie”. Wszyscy jednogłośnie przystali na
tą propozycję.
Ad. 2.
Zapoznanie się z informacją dotyczącą sytuacji finansowo – prawną spółki „Ciuchcia
Expres Ponidzie w Jędrzejowie”. (zał. 4)
Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury zreferował załączony
materiał. Jest załamany podejściem Starosty Pińczowskiego do sprawy, który już po
raz kolejny mało, że nie pomógł, ale zaszkodził. Chodziło o pozyskanie pieniędzy
unijnych na Ciuchcię, ale z Pińczowa znów nie wpłynęło obiecane pismo.
Edward Choroszyński – Prezes Zarządu ŚDK „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”
w Jędrzejowie zapowiedział, że 29.10 odbędzie się posiedzenie w Pińczowie, na
którym ma się odbyć przekazanie infrastruktury gminom. Ciągnie się to już ponad
4 lata, PKP cały czas wszystko ignoruje.
Co do Starosty Pińczowskiego – problem polega na tym, że on wciąż nie może
zrozumieć, że Ciuchcia, to nie PKP. Powtórzył jeszcze raz problem z wystąpieniem
o dotację, o którym wspominał Dyrektor Siporski. Starosta obiecał mu podpisanie

stosownych papierów, powiedział, żeby do niego przyjechać, umówił się, a potem
bez wyraźnego powodu się wycofał.
Stałym problemem Ciuchci jest też to, że mają za mało pracowników, wcześniej mieli
pomoc z Urzędu Miasta, teraz nie za bardzo. W Pińczowie nawiązał układ z
więzieniem, za zgodę na parkowanie na terenie kolejki więzienie przysyła więźniów
do wykonywania podstawowych prac.
Ma pomysł żeby stworzyć park miniatur w Umianowicach, ale to szacunkowy koszt
4 milionów zł.
Stowarzyszenie Sympatyków Kolejki wciąż stara się o jakieś wsparcie, ale wciąż
spotykają się z odmową.
Stałym zagrożeniem jest uporczywe wypalanie traw mogące spowodować spalenie
drewnianych mostów.
Jesienią i zimą jest totalny „sezon ogórkowy” – szkoły się nie pojawiają, nikt nie
organizuje wyjazdów, ani imprez.
Przewodnicząca – chciałaby jakoś pomóc Ciuchci, słyszy ostatnio, że gminy chcą
zrzec się udziałów. Czy jest możliwość, żeby udziały te przejęło województwo?
Grigor Szaginian – Radny uważa, że ciuchcia ma zbyt wielu udziałowców. Uważa,
że dobrym pomysłem byłoby dołączenie Ciuchci do jakiegoś programu – np.
zwiedzamy Pacanów, jedziemy do Ciuchci.
Jerzy Suchański – Radny ma odmienne zdanie w sprawie udziałowców. Smuci go
fakt, że środki europejskie nie są wykorzystywane. Tu nie ma miejsca na rozważania
jak złożyć wniosek, po prostu trzeba go złożyć. Starosta Pińczowski jest nastawiony
na branie, uważa że wszystko powinien zafundować Marszałek. Pińczów musi się
obudzić, bo inaczej tam nigdy nic się nie zmieni. Skoro nie są zainteresowani
złożeniem wniosku – oznacza to, że mają za dużo pieniędzy. Trzeba im przyciąć
środki gdzieś, gdzie im szczególnie zależy.
Pomysł z połączeniem Ciuchci z Pacanowem uważa za świetny.
Mieczysław Gębski – Wiceprzewodniczący Komisji zastanawia się, czy nie dałoby
się zainteresować jakiegoś prywatnego inwestora. Ewidentnie spółka potrzebuje
kogoś operatywnego. Brak jest też reklamy. Może dałoby się jakoś zareklamować
przez ROT.
Interesuje go, co to za stan należności, z czym są związane.
Józef Żurek – Wiceprzewodniczący Sejmiku dziwi go, że nie mogą się jakoś
normalnie, bez Starosty ubiegać o środki unijne. Rozumie, że spółka nie może, ale
czy nie da się tego jakoś obejść?
Może faktycznie powinno się wyeliminować kilku działowców. Żal by było stracić taką
perełkę, jaką jest Ciuchcia. Chciałby, żeby odbyło się posiedzenie Komisji w
Umianowicach.
Lech Janiszewski – Członek Zarządu stwierdził, że województwo może wydać te
4 miliony, ale czy to coś zmieni? Ciągle się mówi o Ciuchci, jako o perełce, tylko,
że tam nic się nie zmienia. Podda temat Jackowi Kowalczykowi – Prezesowi ROT,
postara się zorganizować jakieś spotkanie, będą się zastanawiać, co zrobić.

Józef Żurek – Wiceprzewodniczący Sejmiku uznał, że wycofanie się Starosty
z podpisania papierów, to jest celowe działanie. Uważa, że powinno się porozmawiać
z Marszałkiem, żeby przy najbliższym spotkaniu potraktował odpowiednio Pana
Starostę.
Na tym temat został zamknięty.
Ad. 1.
Przyjęcie Informacji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Kielcach o realizowanych inwestycjach w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
i zamierzeniach inwestycyjnych na lata 2008 – 2013. (zał. 3)
Temat zgodnie z załączoną informacją zreferował Janusz Kubiakowski – Dyrektor
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Dodał, że
zostały zakończone działania na rzece Ćmielówce.
Na pytanie Radnego Suchańskiego jak można pomóc zażartował, że zmienić ustawę
o finansach. Wtedy wszystko będzie dobrze. Jest ciągły problem, że dostają
pieniądze w ostatniej chwili i nie ma żadnej możliwości, żeby wyrobić się z
procedurami, pieniądze wracają do ministerstwa. Czasami w zależności od fantazji
chyba środki bywają przenoszone na niewygasające.
Ad. 3.
Przyjęcie informacji o projekcie:
a). e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
b).e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego
c. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” (w skrócie SSPW) realizowany
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Rozwój
Polski
Wschodniej.
(zał. 5)
Andrzej Sztokfisz – Kierownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego podkreślił,
że wszystko jest przygotowane na to, żeby ruszyć z projektem, czekają na
zarządzenia. W gminach i powiatach to radni decydują o przystąpieniu do projektu.
Następnie pokrótce zreferował najważniejsze punkty załączonego materiału.
W dyskusji uczestniczyli: Józef Żurek, Andrzej Sztokfisz, Lech Janiszewski,
Agnieszka Szlęk i Mieczysław Gębski.
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.
Ad. 4.
Wybór przedstawiciela Komisji Samorządu Terytorialnego
Świętokrzyskiej Victorii. (pismo w tej sprawie stanowi zał. 6)

do

Kapituły

Przewodnicząca zaproponowała kandydaturę Radnego Jerzego Suchańskiego, nikt
nie zgłosił sprzeciwu. Kandydat został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.
Sprawy różne.
W sprawach różnych nie zgłoszono żadnego tematu.
Posiedzenie zakończyło się o godzinie 11.50.
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Szlęk

